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Východiská a podklady: 
 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

1. Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre         

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení; 

3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.; 

4. Koncepcia školy na roky 2014 – 2019; 

5. Plán práce školy na školský rok 2018/2019; 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení 

    a predmetových komisií; 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Šrobárova č. 20, Prešov.   

8. Ďalšie podklady:  

 Vyhodnotenie všetkých súťaží v školskom roku 2018/2019;  

 Vyhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019;  

 Vyhodnotenie činnosti VP – rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na SOŠ;  

 Vyhodnotenie účtovnej uzávierky v r. 2018 a vypracovanie správy 

o hospodárení. 
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I. Základné identifikačné údaje o škole 
 
1. Názov školy:    ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

2. Adresa školy:  Šrobárova č. 20, 080 01 Prešov  

3. Telefón a fax školy:  tel. - 051/770 31 O2 fax – 051/77 031 17  

    Internetová adresa školy:   http://www.zssrobarovapo.sk/ 

4. Elektronická adresa školy:  zs.srobarova@slovanet.sk   

5. Zriaďovateľ školy:  Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 68 Prešov  

6. Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy (ďalej len RŠ)  

        Mgr. Jana Kolšovská – zástupkyňa riaditeľa školy  

        Mgr. Jozef Kurty- zástupca riaditeľa školy  

        Mgr. Beáta Fáberová - zástupkyňa riaditeľa školy  

    Alena Višňovská - vedúca vychovávateľka ŠKD  

        Beáta Knechtová - vedúca školskej jedálne  

7.a Údaje o Rade školy:   

                                  Predseda   Mgr. Eva Brillová  

             Členovia:    za PZ      PaedDr. Ľudmila Vaľková, podpredseda  

                                  za NPZ   Zdenka Kaňuščáková  

                                 za RZ    Dana Lakatová 

                                                  Radoslav Chovanec 

                                                 Richard Dubovický 

                                                 Ľubica Palková 

za zriaďovateľa: Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková,  PhD.,MPH 

           PhDr. Marcela Holingová 

                PhDr. Martin Ďurišin, Ing. Stanislav Kahanec /1.polrok 

 PaedDr. Jitka Semivanová, Ing. Martin Lukáč / 2.polrok                                   

http://www.zssrobarovapo.sk/
mailto:zs.srobarova@slovanet.sk
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019 

 Rada školy pracovala podľa vopred stanoveného plánu, schváleného na 

prvom zasadnutí. Témy zasadnutí: organizácia a zameranie školy a školských 

zariadení   (ZŠ a ŠJ), hospodárenie školy, umiestnenie žiakov 5. – 9. ročníkov na SŠ, 

zápis do prvého ročníka a dopad na organizáciu školy, krúžková činnosť, využitie 

vzdelávacích poukazov, materiálno-technické zabezpečenie školy, riešenie 

havarijných situácií, Školský vzdelávací program, aktivity Rodičovskej rady.                                  

Počet zasadnutí rady školy v školskom roku – 4. 

 

7.b Poradné orgány RŠ: Rodičovská rada (RR) – má 39 členov.   

Predsedom je Radoslav Chovanec. Počas roka sa uskutočnili štyri zasadnutia RR. 

  

7.c Pedagogická rada (PR) – má 69 členov (všetci pedagogickí zamestnanci a 1 

odborný zamestnanec). Predsedom PR bol riaditeľ školy. Počas školského roka bolo 

6 rokovaní PR. Zápisnice z PR sa nachádzajú u riaditeľa školy. 

 

7.d Metodické orgány školy: 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ 1. ročník PaedDr. Iveta Azariová 

MZ 2. ročník PaedDr. Tatjana Pjurová 

MZ 3. ročník Mgr. Tatiana Alexovičová 

MZ 4. ročník Mgr. Daniela Košudová 

MZ TU 1.-4. ročník Mgr. Eva Brillová 

MZ ŠKD Mgr. Magda Katonová 

PK SJL PaedDr. Anna Vizdalová 

PK MAT RNDr. Rastislav Dlugoš 

PK ANJ Mgr. Jarmila Paľová 

PK CJ Mgr. Daniela Maniková 

PK GEO, DEJ Mgr. Alena Železníková 
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PK CHEM, BIO Mgr. Silvia Mižišinová 

PK OBN, NBV, ETV Mgr. Miroslav Klimek 

PK TSV Mgr. Marek Čajka 

PK FYZ, INF, THD PaedDr. Mária Pállová 

PK VYV, HUV PaedDr. Tatiána Krušková 

PK TU 5.-9. ročník Mgr. Ľubica Džoganíková 

 

Členovia metodických združení a predmetových komisií sa stretávali na 

zasadnutiach päťkrát do roka. Na začiatku školského roka vedúci MZ a PK predložili 

Plán práce na schválenie riaditeľovi školy. Plán práce obsahoval zoznam členov, 

harmonogram zasadnutí, hlavné úlohy a rozdelenie úloh členom MZ alebo PK. Na 

zasadnutiach MZ a PK sa analyzovali výsledky a stanovili ciele, riešili sa výchovno-

vyučovacie problémy. Na konci školského roka vedúci MZ a PK vypracovali 

hodnotiace správy za uplynulý školský rok a predniesli ich na záverečnej 

pedagogickej rade dňa 29.06.2019. V prípade potreby poradné orgány boli 

zvolávané priamo riaditeľom školy, zástupcami riaditeľa školy, vedúcimi MZ a PK 

podľa stupňa naliehavosti riešeného problému.  

 

7.e  Grémium vedenia školy: Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy 

                                                  Mgr. Jana Kolšovská, zástupkyňa riaditeľa školy 

                                                  Mgr. Beáta Fáberová, zástupkyňa riaditeľa školy 

                                                  Mgr. Jozef Kurty, zástupca riaditeľa školy 

                                                  Mgr. Eva Brillová, predseda RŠ 

                                                  Mgr. Zdenka Švarná, predseda OZ 

                                                  PaedDr. Bibiána Ondrejčáková, výchovná poradkyňa 

                                                  Alena Višňovská, vedúca vychovávateľka ŠK 

                                                  Beáta Knechtová, vedúca ŠJ 
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II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami, v školskom zariadení – ŠKD 

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

počet tried 5 5 6 4 4 4 4 4 3 39 

počet žiakov 98 101 128 92 110 93 89 108 59 878 

z toho ŠVVP 2 3 10 4 6 7 13 8 2 55 

z toho v ŠKD 73 87 87 28 - - - - - 275 

 

III. Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka základnej školy 
 

Počet zapísaných žiakov Z celkového počtu 

zapísaných 
Počet tried 

Spolu Z toho 

dievčatá 
Odklady 

Nezaškolení 

v MŠ 
Samostatných Spojených 

115 54 14 0 5 0 

 
 
IV. Údaje o počte prijatých žiakoch do prvého ročníka strednej školy 
 
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka gymnázií, SOŠ  

Počet ž. 

končiacich 

ZŠ 

Prihlásení na štúdium 
Úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku 
Prijatí na SŠ  

Gymnázia SOŠ Umelecké 
školy 

Gymnázia SOŠ 
Umelecké 
školy 

Gymnázia SOŠ 
Umelecké 
školy 

59 19 35 5 19 35 5 19 35 5 

 

Údaje o počte žiakov 5. a 8. ročníka prijatých na 8-ročné gymnázia 

Počet 

žiakov 

Prehľad o počte žiakov 5.,8. ročníka prijatých na 8 – ročné gymnázia a iné 

školy 

osemročne gymnázia iné školy 

5. ročník 4 žiaci - 

8. ročník 3 žiaci - 
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V. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov, dochádzka žiakov 

Prehľad o prospechu žiakov za školský rok 2018/2019 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Znížená známka 

zo správania 

I.A 19 18 0 0 1 

I.B 21 20 0 0 0 

I.C 18 18 0 1 0 

I.D 19 18 1 0 2 

I.E 20 19 0 0 0 

II.A 22 22 0 0 0 

II.B 20 20 0 0 0 

II.C 20 20 0 0 0 

II.D 18 18 0 1 0 

II.E 20 20 0 1 0 

III.A 20 20 0 1 0 

III.B 21 21 0 1 0 

III.C 22 22 0 1 0 

III.D 22 22 0 1 0 

III.E 20 20 0 0 0 

III.F 23 23 0 0 0 

IV.A 21 21 0 0 0 

IV.B 24 24 0 2 0 

IV.C 25 25 0 1 0 

IV.D 20 20 0 0 1 
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V.A 24 24 0 1 0 

V.B 27 27 0 1 0 

V.C 26 26 0 0 0 

V.D 29 29 0 0 0 

VI.A 20 20 0 0 1 

VI.B 23 23 0 0 0 

VI.C 26 26 0 0 0 

VI.D 23 22 0 0 0 

VII.A 22 21 1 2 1 

VII.B 23 23 0 0 1 

VII.C 19 19 0 0 1 

VII.D 24 24 0 0 1 

VIII.A 27 27 0 2 1 

VIII.B 26 25 1 0 0 

VIII.C 24 24 0 0 0 

VIII.D 25 24 1 1 1 

IX.A 19 19 0 0 0 

IX.B 20 20 0 0 0 

IX.C 20 20 0 0 0 

 

V školskom roku 2018/2019 plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí 17 žiakov, 

t. z., všetci boli neklasifikovaní za prvý polrok. V II. polroku šk. roka plnilo povinnú 

školskú dochádzku v zahraničí 17 žiakov. Traja žiaci vykonali komisionálnu skúšky a 

prospeli. Štrnásti žiaci za II. polrok nevykonali komisionálnu skúšku a boli 

neklasifikovaní. 
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Zvládnutie učiva na 1. stupni  

 na 1. stupni spolu prospelo 407 žiakov, čo predstavuje 99,3 %,  1 žiak  

neprospel - 0,7 %; 

 1 žiak bude opakovať prvý ročník; 

 285 žiakov prospelo s vyznamenaním -  69,5 %; 

 94 žiakov 1. ročníka prospelo – 22,9%; 

 18 žiakov prospelo  veľmi dobre – 4,4 %. 

 

Problémy pri zvládnutí učiva jednotlivých predmetov mal žiak z málo podnetného 

prostredia, ktorí venoval domácej príprave málo času a nemal ani podporu zo strany 

rodičov.  

Zvládnutie  učiva na 2. stupni  

 na 2. stupni spolu prospelo 411 žiakov, čo predstavuje 99,3 %., neprospel 3 

žiaci - 0,7 %; 

 1 žiak bude opakovať 8. ročník, 2 žiaci vykonali komisionálne skúšky z DEJ; 

 286 žiakov prospelo s vyznamenaním – 69,1 %; 

 21 žiakov prospelo veľmi dobre – 5,1 %; 

 96 žiakov prospelo – 23,2 %. 

   

Učitelia venovali individuálny prístup slabo prospievajúcim žiakom a žiakom so ŠVVP 

v spolupráci s rodičmi a školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou, niektorí 

žiaci pracovali s asistentom. 
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Klasifikácia tried za školský rok 2018/2019 

Trieda ANJ BIO DEJ FRJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT 

I.A 1,11           1       1,11 

I.B 1           1       1,05 

I.C 1           1       1 

I.D 1,32           1,11       1,32 

I.E 1           1       1 

II.A 1           1       1,18 

II.B 1,1           1       1,45 

II.C 1,05           1       1,15 

II.D 1,06           1       1,11 

II.E 1,05           1       1,37 

III.A 1,16           1     1 1,32 

III.B 1,15           1     1 1,3 

III.C 1,1           1     1 1,29 

III.D 1           1     1 1,36 

III.E 1,2           1     1 1,5 

III.F 1,04           1     1 1,17 

IV.A 1,05           1     1 1,48 

IV.B 1,18           1     1 1,82 

IV.C 1,16           1     1 1,6 

IV.D 1,25           1     1 2,05 

V.A 1,46 1,15 1,08     1,54 1     1 1,54 

V.B 1,5 1,11 1,46     1,39 1     1,04 1,36 

V.C 1,69 1,31 1,54 1,5   1,96 1     1 1,5 

V.D 1,43 1,32 1,18 1,57   1,61 1     1 1,71 

VI.A 1,6 1,75 2,05   1,9 1,75 1     1,1 1,8 

VI.B 1,78 1,78 1,78 1,75 1,74 2,04 1     1 2,13 

VI.C 1,96 2,19 1,96 1,75 2,04 2,15 1     1 2,19 

VI.D 1,5 1,91 1,55 1,67 1 1,68 1     1 1,41 

VII.A 1,85 1,95 2,15 1 1,55 2,05 1 1,5   1 1,75 

VII.B 2,08 2,46 2,42 1,25 2 2,42 1 2,33   1 2,21 

VII.C 1,95 2,58 1,68 2,25 2,21 2,63 1 2,53   1 2,47 

VII.D 1,63 2,04 2,13 1 1,63 2,08 1 1,96   1 1,79 

VIII.A 2 1,56 1,52   2,28 2,04 1 2,48   1 2,24 

VIII.B 1,59 1,52 2,15 1,31 1,7 1,81 1 1,89   1 2,11 

VIII.C 1,88 1,6 1,96   1,88 1,56 1 2,16   1 2,4 

VIII.D 1,92 1,6 1,8   1,6 1,4 1 1,96   1 1,8 

IX.A 2,05 1,89 2   2,21 1,95   1,89     2,84 

IX.B 1,95 1,65 1,5   2 2,25   1,5     2,05 

IX.C 1,95 1,55 1,35   1,6 2,05   2,4   1 2,45 
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Trieda NEJ OBN PVC PDA PVO RUJ SJL TSV VYV SRL THD Spr 

I.A         1,11   1,22 1,06 1     1,06 

I.B         1   1,05 1 1     1 

I.C         1   1,05 1 1     1 

I.D         1,21   1,42 1,11 1     1,11 

I.E         1   1 1 1     1 

II.A         1   1,27 1 1     1 

II.B         1   1,6 1 1     1 

II.C         1   1,15 1 1     1 

II.D         1,12   1,61 1 1     1 

II.E         1   1,26 1 1     1 

III.A     1 1,16     1,47 1 1     1 

III.B     1 1,25     1,55 1 1     1 

III.C     1 1,24     1,45 1 1     1 

III.D     1 1,32     1,23 1 1     1 

III.E     1 1,25     1,5 1 1     1 

III.F     1 1,04     1,13 1 1     1 

IV.A     1 1,19     1,81 1 1     1 

IV.B     1 1,05     1,68 1 1     1 

IV.C     1 1     1,68 1 1     1 

IV.D     1,2 1,1     1,9 1 1     1,1 

V.A 1,4         1,19 1,5 1 1   1 1 

V.B 1,38         1 1,61 1 1   1 1 

V.C 1,78         1,4 2,31 1 1 1 1 1 

V.D 1,76           1,89 1 1   1 1 

VI.A 1,74 1         2,05 1,05 1   1 1,05 

VI.B 1,69 1       2,17 2,26 1 1   1 1 

VI.C 2,06 1       2 2,23 1 1 1 1 1 

VI.D   1       1,85 1,55 1,05 1   1 1 

VII.A 1,75 1,1       1,64 2,25 1 1   1 1 

VII.B 2,38 1       1,56 2,13 1,08 1   1 1,13 

VII.C 2,2 1,37       2,4 2,42 1 1 1 1 1,05 

VII.D 1,9 1       2,2 1,58 1 1,08   1 1,08 

VIII.A 2 1,12       1,73 2,4 1 1   1 1,04 

VIII.B   1,04       1,46 1,96 1,08 1   1 1 

VIII.C 1,47 1,08       1,4 2 1 1 1 1 1 

VIII.D 1,36 1,2       1,57 1,96 1,04 1,36   1 1,12 

IX.A 2,17 1,11       2,23 1,95 1       1 

IX.B 2,11 1,2       1,36 2,3 1,11       1 

IX.C 1,83 1,05       1,5 2,4 1 1 1   1 

 

Predmety Etická výchova a náboženstvo sa v 1. – 9. ročníku neklasifikovali. 
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Prehľad dochádzky za školský rok 2018/2019  

Trieda Počet 
Zameškané 

hod. 
Zameškané 

 na žiaka 
Ospravedl

nené 

Ospravedl 
nené 

 na žiaka 

Neospravel
nené 

Neospravel
nené 

na žiaka 

I.A 19 1332 74,00 1303 72,39 29 1,61 

I.B 21 1696 84,80 1696 84,80 0 0,00 

I.C 19 894 51,04 894 51,04 0 0,00 

I.D 19 965 50,79 845 44,47 120 6,32 

I.E 20 938 50,84 938 50,84 0 0,00 

II.A 22 1526 69,36 1526 69,36 0 0,00 

II.B 20 1499 74,95 1499 74,95 0 0,00 

II.C 20 923 46,15 923 46,15 0 0,00 

II.D 18 1385 81,47 1385 81,47 0 0,00 

II.E 20 1363 71,74 1363 71,74 0 0,00 

III.A 20 1173 61,74 1173 61,74 0 0,00 

III.B 21 1135 56,75 1135 56,75 0 0,00 

III.C 22 1182 58,02 1182 58,02 0 0,00 

III.D 22 1085 51,67 1085 51,67 0 0,00 

III.E 20 1197 59,85 1197 59,85 0 0,00 

III.F 23 801 34,83 801 34,83 0 0,00 

IV.A 21 1716 81,71 1716 81,71 0 0,00 

IV.B 24 1700 77,27 1700 77,27 0 0,00 

IV.C 25 1610 67,08 1610 67,08 0 0,00 

IV.D 20 1697 86,89 1680 86,04 17 0,85 

V.A 27 1655 63,65 1655 63,65 0 0,00 

V.B 28 1925 68,75 1925 68,75 0 0,00 

V.C 26 2124 83,23 2124 83,23 0 0,00 

V.D 29 1764 63,00 1764 63,00 0 0,00 

VI.A 20 1738 86,90 1732 86,60 6 0,30 

VI.B 23 1655 73,35 1654 73,31 1 0,04 

VI.C 26 2072 79,69 2071 79,65 1 0,04 

VI.D 23 1739 79,05 1739 79,05 0 0,00 

VII.A 22 2098 104,90 2084 104,20 14 0,70 

VII.B 24 2473 105,53 2468 105,32 5 0,21 

VII.C 19 1975 103,95 1969 103,63 6 0,32 

VII.D 24 2911 121,29 2909 121,21 2 0,08 

VIII.A 27 2217 88,68 2213 88,52 4 0,16 

VIII.B 27 2966 112,09 2966 112,09 0 0,00 

VIII.C 25 3006 120,24 3006 120,24 0 0,00 

VIII.D 26 2407 96,28 2290 91,60 117 4,68 

IX.A 19 2477 130,37 2455 129,21 22 1,16 

IX.B 20 2473 123,65 2456 122,80 17 0,85 

IX.C 20 2603 130,15 2603 130,15 0 0,00 
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Zvýšený nárast vymeškaných hodín bol spôsobený chorobnosťou žiakov a aj 

možnosťou ospravedlňovania neúčasti žiaka v škole zákonným zástupcom. Príčinou 

neospravedlnených hodín žiakov II. stupňa bolo záškoláctvo žiakov. 

 

Analýza stavu správania a výchovných problémov v školskom roku 2018/2019 

 
1. polrok 2. polrok 

Znížená známka stupeň 2 1 6 

Znížená známka stupeň 3 0 2 

Znížená známka stupeň 4 0 2 

 

Na základe informácií z pedagogických rád a pracovných porád vedenie školy 

konštatuje, že výchovné opatrenia sú prevažne za opakované porušovanie 

školského poriadku, neplnenie si školských povinností, nerešpektovanie pokynov 

učiteľa. Medzi žiakmi sa prejavuje agresivita a zvyšuje sa počet žiakov, ktorí 

používajú vulgarizmy. Zhoršuje sa aj prístup žiakov ku školskému majetku. Pri riešení 

uvedených problémov škola spolupracuje s výchovnou poradkyňou a školskou 

psychologičkou. Všetky priestupky žiakov sú oznámené rodičom. 

  

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2018/2019 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov:     59    59 

Priemerný počet bodov školy:   19,4   19,6 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:   64,8   65,2 

Priemerný počet bodov v rámci SR:   18,9   18,7 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:   63,1   62,3 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:     1,7     2,9 
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Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka v školskom roku 2018/2019 

                                Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov:     107   107 

Priemerný počet bodov školy:    20,6   19,8 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:    68,6   66,1 

Priemerný počet bodov v rámci SR:    17,8   17,5 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:    59,3   58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:     9,3    7,7 

 

VI.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov 

Stupeň Variant 

1.stupeň 
Štátny vzdelávací program – 1. - 4. ročník ISCED1 

Inovovaný štátny vzdelávací program pre 1.,2.,3.,4. ročník  

2.stupeň 

Štátny vzdelávací program – 5. - 9. ročník ISCED2 

Inovovaný štátny vzdelávací program pre 5.,6.,7.,8. ročník  

Školský vzdelávací program – 9. ročník 

 

Učebný plán – školský rok 2018 – 2019 

Pedagogická rada schválila Učebný plán na školský rok 2018 – 2019. Vychádza 

z RUP s pridaním týchto disponibilných hodín: 

  v 1. ročníku –  1 disponibilná hodina MAT; 2 disponibilné hodiny ANJ; 

  v 2. ročníku –  1 disponibilná hodina MAT; 2 disponibilné hodiny ANJ; 

  v 3. ročníku –  2 disponibilné hodiny SJL,1 disponibilná hodina MAT;  

  v 4. ročníku –  1 disponibilná hodina SJL, 2 disponibilné hodiny MAT,                      

  v 5. ročníku –  2 disponibilné hodiny CJ; 1 disponibilná hodina MAT; 

  v 6. ročníku –  2 disponibilné hodiny CJ, 1 disponibilná hodina MAT, 

                              1 disponibilná hodina DEJ; 

  v 7. ročníku –  1 disponibilná hodina SJL, 2 disponibilné hodiny CJ,  

                              1 disponibilná hodina MAT; 1 disponibilná hodina DEJ; 



                                   ZŠ Šrobárova 20, Prešov 

  v 8. ročníku –  2 disponibilné hodiny CJ, 1 disponibilná hodina MAT,  

                              1 disponibilná hodina GEG;  

  v 9. ročníku -   2 disponibilné hodiny CJ; 3 disponibilné  hodiny  MAT,  

              1 disponibilná hodina FYZ, 1 disponibilná hodina CHE. 

 

Súčasťou Inovovaného ŠkVP je aj dodatok č. 2 pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre 

účely školskej integrácie, ktorý obsahuje: 

 Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia; 

  Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti;  

 Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

 

Žiaci s VPU plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl v 

primárnom vzdelávaní a nižšom strednom vzdelávaní. Obsah vzdelávania žiakov 

s VPU v školskej integrácii je rovnaký ako obsah vzdelávacích oblastí príslušných 

predmetov pre štátny vzdelávací program žiakov základných škôl. Vzdelávacie 

oblasti sú však doplnené o oblasť ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA, do 

ktorej sú zaradené špecifické vyučovacie predmety terapeuticko-korekčné cvičenia 

(ďalej aj „TKC“) a rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej aj „RŠF“).  

 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov 

 

P.č. Pedagogickí zamestnanci Počet 
zamestnancov 

1. vedenie 4 

2. učitelia  primárneho vzdelávania 22 

3. 
učitelia nižšieho sekundárneho 

vzdelávania 
33 

4. vychovávateľky ŠKD 10 

5. katechéta (kmeňový) 1 

6. katechéta (na čiastočný úväzok) 2 

spolu 72 
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Počet zamestnancov k 30.6.2019 

Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
doplňujúci si 

vzdelanie 
kvalifikovaní nekvalifikovaní 

doplňujúci si 

vzdelanie 

69 0 0 24 0 0 

 

Odbornosť vyučovania predmetov v školskom roku 2018/2019 

Predmet 
1.-4. 

roč. 
SJL MAT ANJ FRJ RUJ NEJ GEG FYZ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Predmet CHE OBN BIO VÝV TSV HUV INF ETV NAV 

% 100 54 60 100 93 100 100 100 100 

Predmet DEJ TECH THD VUM SRL     

% 100 100 66 100 100     

 

Na 2. stupni sa neodborne vyučovali  BIO, OBN, THD, TSV z dôvodu naplnenia si 

základného úväzku 23 hodín pre učiteľov.  

 

 

 

P.č. Nepedagogickí zamestnanci 
Počet 

zamestnancov 

1. účtovníčka 1 

2. 
administratívno-hospodárska 

pracovníčka 
2 

3. školník  - údržbár 1 

4. upratovačky 6 

5. správca 2 

6. vedúca ŠJ 1 

7. administratívna  pracovníčka ŠJ 1 

8. kuchárky 5 

9. pomocné sily 5 

spolu 24 
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VIII.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
 

Ďalšie vzdelávanie 
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie  

do 30.08.2019 

1.kvalifikačná skúška 4 

2.kvalifikačná skúška 1 

adaptačné vzdelávanie 3 

špecializačné štúdium 2 

aktualizačné 19 

inovačné 2 

funkčné inovačné 3 

 

 

Zameranie ďalšieho vzdelávania učiteľov v školskom roku 2018/2019 
 

 Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni základnej školy 

 Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 

 Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 

 Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv 

 Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní 

 Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v základnej školy 

 Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

 Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní- hravým čítaním 

k porozumeniu textu 

 Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 

 Bedminton vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy na základných 

a stredných školách 

 Moderné trendy vo vyučovaní zjazdového lyžovania – carving 

 Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti na základných a stredných 

školách 

 Rozvíjame čítanie s porozumením v edukácii žiakov ZŠ,SŠ a ZUŠ 

 Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti na základných a stredných 

školách 
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 Aktivizujúce metódy vo výchove gramotnosti a formovania hodnotového 

systému 

 Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný 

a sociálny rozvoj žiaka 

 Prehlbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosť v triede 

 
 

IX.  Údaje o aktivitách a súťažiach školy na verejnosti v šk. roku 2018/20 

      Hlavné úlohy v mesiaci september 2018 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  Slávnostné otvorenie šk. roka  3.09. 

Smoterová, Partillová 

Kolšovská, Kurty 

  Holokaust – filmová hudba /8. roč. 9.09. Smoterová 

  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie-    

katechéza na hodinách NBV 
10.09. Klimek, Fecko 

  Záložka do knihy spája školy- česko- 

slovenský projekt / 1.- 4. ročník 
24.09.-28.09. 

Števčíková, Pjurová 

Leščišinová, Nográdyová 

  Európsky deň jazykov 24.09. – 28.09 
Krušková T., Šitarová 

Svobodová, Maniková 

  Európsky deň jazykov 24.09. učitelia ANJ 

  Európsky týždeň športu – športové aktivity / 

1.- 9. ročník 
23.09. – 30.09. Liptáková, Čajka 

  Prešov číta rád – návšteva knižnice P. O. 

Hviezdoslava /3. ročník 
26.09.-28.09. učitelia 3. ročníka 

  Cvičenie v prírode – Delňa / 2. – 4.  ročník 

1. ročník / školský dvor  
28.09. 

Liptáková, triedni učitelia 

1.-4. ročníka 

  Účelové cvičenie - Delňa 27.09. – 28.09. kab. TSV 

  Deň Eura – návšteva fin. inštitúcie /9.roč. september vyuč. 9. ročníka 

  50. výročie obrodného procesu v r. 1968, 

75. Výročie SNP, Deň ústavy – aktivity na 

hodinách OBN / 6.,7. ročník 

september učitelia OBN 

  ŠKD 

  „Hýb sa!“ – športová súťaž / 1. ročník 

  Najrýchlejšie auto – súťaž / 3.,4. ročník 

  

17.09 - 21.09.  

24.09.-28.09. 

  

Kiniková, Štupáková 

Kiššová, Katonová M. 

Katonová R., Sotáková 
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Rozhlasové relácie, besedy 

  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie –  

  rozhlasová relácia 

  Virtuálny svet detí a digit. technológie / 8. roč. 

  

14.09. 

 

5.09. – 14.09. 

  

Klimek  

 

uč. INF 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  Vyčisťme svet – výstava prác /6. ročník 

  Záložka do knihy – výstava prác /5. ročník 

  Európsky týždeň športu – výstava prác /7. 

ročník 

  

21.09. 

25.09. 

24.09. 

  

Leščišinová 

Alexovičová 

Krušková T. 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Listový panáčik – výtvarná súťaž / 1. ročník 

  Zem vo vesmíre – kvíz / 5. ročník 

  

september 

27.09. 

  

Brillová 

Železníková, Mižišinová 

Exkurzie   

  Osvienčim, Krakov – dejepisná exkurzia / 7.-

9.r. 

  Literárna exkurzia – Dolný Kubín, 

Jasenová / 8. ročník 

  Pamätník a múzeum SNP B. Bystrica / 9. 

ročník 

  Návšteva Belianskej jaskyne /8. ročník 

  

  

13.09. 

21.09. 

28.09. 

september 

  

Vizdalová, Otčenášová 

Vizdalová, Džoganíková, 

Švarná 

Vizdalová, Otčenášová 

Španerová, Glezova A. 

Školský parlament 

    Vypracovať celoročný plán  pre školský rok 

     2018-2019 

  

september 

  

Švarná, Maniková  

Environmentálna výchova 

  Vyčisťme svet – upratovanie školského 

dvora/ 1., 2., 3. ročník 

  -tvorba plagátov, zberové aktivity / 4. ročník 

  Úprava okolia školy – 5. – 7. roč. 

17.09. – 21.09. 

  

Kolšovská, Kochaniková 

  

Košudová 

učitelia THD 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Vypracovať celoročný plán  pre školský rok 

   2018-2019 

10.09. Bačová 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Vypracovať celoročný plán  pre školský rok  

  2018-2019 

10.09. 
Ondrejčáková 

Trojanovičová 

  

Hlavné úlohy v mesiaci október 2018 

Úloha Termín Zodpovednosť 

Plavecký kurz október Liptáková 

Čo vieš o Mníchove, „Oktoberfest“ – 

prezentácia – 8. a 9. ročník   
1.-5.10. Maniková 
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Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníka ZŠ – test SJL 

                    - test MAT 

16.10. 

  

október 

Ondrejčáková, 

Partillová, Vizdalová 

Mudráková 

Svetový deň zdravej výživy:  

Týždeň s ovocím - akcia zameraná na zdravé 

stravovanie / 2.ročník 

Týždeň zdravej výživy – tematické vyučovanie / 

3. ročník 

Zdravá desiata / 4. ročníkTýždeň zdravej výživy 

– tematické vyučovanie v ANJ 

  

16.-20.10. 

   

16.-17.10. 

  

Blichárová 

TU 3. ročníka 

Nográdyová 

učitelia ANJ 1. stupeň 

Októbrová pobožnosť v kostole Krista Kráľa / 

3.ročník 
17.10. Klimek 

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 23.10. 
Vizdalová, Pjurová, 

Lukáčová 

Medzinárodný deň školských knižníc:   

Čitateľská dielňa / 2. ročník 

Aktivity v školskej knižnici / 3. Ročník 

Netradičná hodina SJL v školskej knižnici / 4. 

ročník 

  

29.10. 

24.-25.10. 

25.10. 

  

Pjurová, Lukáčová 

TU 3. ročníka 

Košudová 

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti  / 5. 

ročník 
október 

Džoganíková, 

Ondrejčáková 

Halloweeen-ske hry 29.10. učitelia ANJ 1. stupeň 

Socializácia jednotlivca – nástenka / OBN 7. 

ročník  
október Blicharová 

Tvorba hádaniek / ETV 2. ročník    Azariová 

Moje vzťahy – projekt / ETV 3.ročník    Krušková D. 

  ŠKD 

Jesenná olympiáda – športové popoludnie / 2. – 

4. ročník 

Tancom proti obezite – popoludnie pri tanci / 1. - 

4. ročník 

Zdravá hostina – ochutnávka jesenných plodov /  

1. – 2 ročník 

Jesenné inšpirácie – tvorivá dielňa / 1. – 4. ročník                                                                                               

  

1.- 5.10. 

  

8.– 12.10. 

  

8.-12.10. 

  

15.-26.10. 

  

Glezová, Sotáková 

Katonová M., R., 

Nemešová 

Štupáková,  Kiniková, 

Kiššová 

Potočňáková, Glezová – 

všetky vychovávateľky 

Rozhlasové relácie, besedy 

Rozhlasová relácia k 100. výročiu vzniku ČSR 

  

26.10. 

  

Otčenášová 

Výstavy, koncerty, divadlá 

Integrácia – výchovný koncert  / žiaci etickej 

výchovy  4. ročníkov  

  

október 

  

Brillová 
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Súťaže, kvízy, olympiády 

  MAKSIK – matematická súťaž 

  Školské kolo Olympiády SJL pre žiakov 8. a 9. 

ročníka 

8.10. 

25.10. 

Alexovičová 

Ondrejčáková, Partillová 

Exkurzie   

Návšteva Planetária / 5. ročník 

  

18.-19.10. 

  

Mižišinová, Železníková 

Školský parlament 

  Parlamentný deň / 5. ročník 
29.10. Švarná, koordinátori ŠP 

  Primárna prevencia drogových závislostí 

Jesenná olympiáda – športové popoludnie / 2. – 

4. ročník 

Tancom proti obezite – popoludnie pri tanci / 1. - 

4. ročník 

Zdravá hostina – ochutnávka jesenných plodov /  

1. – 2 ročník 

Jesenné inšpirácie – tvorivá dielňa / 1. – 4. ročník   

Ako sa správne učiť / 5. ročník 

 Zdravý životný štýl  

Októbrová modlitba sv. Ruženca za 

oslobodenie drogovo závislých                                                                                                       

  

1.- 5.10. 

8.– 12.10. 

8.-12.10. 

15.-26.10. 

  

  

október 

október 

október 

  

Glezová, Sotáková 

Katonová M., R., 

Nemešová 

Štupáková,  Kiniková, 

Kiššová 

Potočňáková, Glezová – 

všetky vychovávateľky 

Trojanovičová 

Bačová, Krušková T. 

Klimek, Fecko 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Školská trieda, význam kooperácie- triedne 

pravidlá (spoločne vytvoriť,  zverejniť v triede) 

  

október 

  

TU 

  

Hlavné úlohy v mesiaci november 2018 

Úloha Termín Zodpovednosť 

Sviatok všetkých svätých – modlitba za 

zosnulých 
7.11. Klimek 

Medzinárodný týždeň vzdelávania: 

Otvorené vyučovacie hodiny / 1.ročník 

Otvorené vyučovacie hodiny / 2.ročník 

Beseda, exkurzia / 3. ročník 

Spolupráca s rodičmi / 4. Ročník 

Otvorené hodiny z nemeckého, ruského a 

francúzskeho jazyka 

  

  

november 

12.-16.11 

13.11. 

12.-16.11. 

  

TU 1. ročníka 

TU 2. ročníka 

Mihóková 

TU 4. ročníka 

Krušková, Maniková 

Šitarová, Svobodová 

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti  / 6. 

ročník 
14.11. 

Džoganíková, 

Ondrejčáková 

Vyhlásenie tém na tvorbu geografických  

projektov pre školský rok 2018/2019 
15.11. Železníková, Mižišinová 
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Rozprávky - zážitková hodina literatúry v školskej 

knižnici pre žiakov 5. ročníka  
20.11. Partillová 

Zdravé stravovanie – návrh jedálnička / ETV 

4.ročník  
november Brillová 

Darček blízkemu / ETV 2. ročník  november Azariová 

ŠKD 

Šarkaniáda – súťaž / 1. – 4. ročník                                       
12.-16.11. Sotáková, Glezová 

Poznaj svojho nepriateľa – ochrana pred 

vznikom užívania a šírenia drog – beseda, plagát / 

2. – 4. ročník 

19.-23.11. 

Višňovská, Glezová, 

Nemešová, Katonová 

R., Potočňáková 

Vianočná výzdoba vestibulu a ŠJ – pomoc pri 

výzdobe 
26.-30.11. 

všetky vychovávateľky 

ŠKD 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Príprava úloh na  školské kolo geografickej 

olympiády 

  Príprava a realizácia olympiády NEJ (školské 

kolo) 

  Ako hospodáriť – kvíz / OBN 6. ročník  

Čo viem o inej národnosti – kvíz / ETV 3. ročník  

  

  

6.-10.11. 

  

19.-21.11. 

november 

november 

  

  

Mižišinová, Železníková 

  

Maniková, Svobodová 

Bonkalová 

Krušková D. 

Výstavy, koncerty, divadlá 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

,,The Onlines“ / 9.ročník 

Krajina, jazyk ktorej sa učím / výstava žiackych 

prác 

Nie drogám / výstava žiackych prác 

  

12.11. 

  

16.11. 

19.11. 

  

Slimáková 

  

Krušková T. 

Krušková T. 

Exkurzie   

Písomné pramene - vyučovacia hodina v Štátnom 

archíve / 5. roč. 

 15.11.  Vizdalová, Otčenášová 

Školský parlament 

Parlamentný deň / 6. ročník 
30.11. Švarná, koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Monitorovanie voľnočasových aktivít / 8. 

ročník 

  

november 
 Trojanovičová 

Poznaj svojho nepriateľa – ochrana pred 

vznikom užívania a šírenia drog – beseda, plagát / 

2. – 4. ročník 

19.-23.11. 

Višňovská, Glezová, 

Nemešová, Katonová 

R., Potočňáková 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta 

  Zásady optimálnej komunikácie 

  

november 

  

TU 

učitelia OBN,ETV,SJL 

 



                                   ZŠ Šrobárova 20, Prešov 

Hlavné úlohy v mesiaci december 2018  

Úloha Termín Zodpovednosť 

Vianočný jarmok december učitelia 

Vianočný koncert december 
Vizdalová, Nográdyová, 

Smoterová 

Koledníci – vystúpenie pre MŠ a ZŠ december Vizdalová 

Sv. Mikuláš na Šrobárke 6.12. Klimek, Fecko 

Zimné vtáčie záhrady: 
     - starostlivosť o vtáčie búdky, príprava krmiva 
pre vtáčiky/2.roč. 
     - výtvarná súťaž / 3. ročník 
     - vychádzka, pozorovanie, fotografovanie / 4. r. 

  
10.12. 

10.-14.12. 
december 

  
Bonkalová 

Krušková D. 
Liptáková 

Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. 
ročníka ZŠ – riaditeľský test SJL 
                       riaditeľský test MAT 

december 
Onderjčáková, 

Partillová, Vizdalová 
Fáberová 

Pegas č.1 december 
Partillová, Azariová, 

Džoganíková 

Čas Vianoc – piesne, zvyky, tradície 19.12. učitelia ANJ 1. stupeň 

Rozprávky bratov Grimmovcov – čitat. gramotnosť december Maniková, Svobodová 

Práca s ruskými básňami a piesňami december Svobodová, Krušková T. 

Tvorba pravidiel – piktogramy / ETV 3. ročník  december Krušková D. 

Zdravý spôsob života – projekt  / OBN 7. ročník  december Blichárová 

Naše pravidlá správania  / ETV 2. ročník  december Azariová 

Cesta ku šťastiu – film / OBN 6. ročník  december Kolšovská, Bonkalová 

Požehnanie Adventného venca  30.11. Klimek, Fecko 

Darček pre kamaráta / ETV 1. ročník  december Brillová 

  ŠKD     

Mikuláš, Mikuláš – besiedka/ 1. – 3. ročník                                          3.-7.12. Kiniková, Nemešová 

Zimné vtáčie záhrady – výtvarná  a literárna 
súťaž / 1. - 4. ročník     

10.-21.12. Katonová M., R. 

Vianočný jarmok celý mesiac všetky vychovávateľky  



                                   ZŠ Šrobárova 20, Prešov 

Výstavy, koncerty, divadlá 
  Divadlo Gašparko – bábkové predstavenie 

 20.12.  Lukáčová 

Súťaže, kvízy, olympiády 
  Pytagoriáda – školské kolo 1.stupeň 

-          školské kolo 2. stupeň 
  Geografická olympiáda – školské kolo 
  Mikulášsky futbalový turnaj 
  Olympiáda ANJ – školské kolo 
  
  
  
  
  
  Dejepisná olympiáda – školské kolo 
  Vianočný turnaj vo volejbale 
  Matematická olympiáda – školské kolo / 5. a 9. 
ročník 

  
december 
december 

5.12. 
6.12. 

5.-7.12. 
  
  
  
  
  

10.12. 
19.12. 

december 

  
 Šoltýsová 

Mudráková, Španerová 
Železníková, Mižišinová 

Čajka 
1A Bohačová, 

Slimáková, 
Koškovská, 

1B Džoganiková, 
Michlovičová, 

Kollárová 
Vizdalová, Otčenášová 

Hudák 
učitelia MAT 

Školský parlament 
  Deň kvetov 
  Parlamentný vianočný stromček 

december 
21.12. 

Švarná, koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 
  Beseda s aktivistami SČK / 9. ročník 
  Svedectvá vyliečených z rôznych závislostí 

  
december 
december 

  
Bačová 

Klimek, Fecko 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 
  Priateľské vzťahy, recept na dobrého priateľa 
  1.stupeň – obrazom 
  2. stupeň – slovom  

december 
TU 

učitelia SJL 

   

Hlavné úlohy v mesiaci január 2019  

Úloha Termín Zodpovednosť 

Karneval január Kochaníková, Lukáčová 

Karneval pre MŠ január Kolšovská, Kochaníková 

Čajová párty (Tea party) 8.01. Slimáková 

Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti – 7. 

ročník 
16.01. 

Džoganíková, 

Ondrejčáková 

Príprava Celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníka ZŠ – riaditeľský test / SJL 
    

Bájky  - zážitková hodina literatúry v školskej 

knižnici / 6. ročníka  
15.01. Vizdalová 

Posedenie pri samovare „Ars Poetika“ – recitácia január Krušková T., Svobodová 
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Zdravý štýl života v rodine – nástenka 

z fotografií  / OBN 7. ročník  
január Blichárová 

Etiketa stolovania a zdravej výživy – projekt / 

OBN 6. ročník  
január Bonkalová 

ŠKD 

OVCE.sk“ – prevencia na ochranu pri užívaní 

internetu a mobilných telefónov  3. – 4. ročník                                          

  

  

december 

  

Višňovská, Nemešová, 

Katonová R. 

Radovánky na snehu – prevencia športom   proti 

užívaniu drog                    1. - 4. ročník                                                                                        
december 

všetky vychovávateľky 

ŠKD 

Babičkine bylinky“ – kvíz / 1. – 2.  ročník                                                      
21.-25.1. 

Štupáková, Glezová, 

Potočňáková 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Šikanovanie medzi žiakmi – beseda / ETV 3. 

ročník  

  

január 

  

Krušková D. 

Výstavy, koncerty, divadlá 

Ikony pohľadom žiaka / výstava žiackych prác                        
  18.01. 

  

 Brillová 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Geografická olympiáda / obvodné  kolo príprava 

žiakov 

  Dejepisná olympiáda / príprava žiakov na 

okresné kolo 

  Kvíz z BIO / 7. ročník 

  Slávici z lavice – spevácka súťaž v 2.ročníku 

  Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo 

  Olympiáda / francúzsky jazyk – školské kolo 

  Matematická olympiáda – okresné kolo / 5. a 9.r 

  

január 

  

január 

  

16.01. 

22.01. 

28.-30.01. 

január 

január  

  

Železníková, Mižišinová  

Vizdalová, Otčenášová  

Železníková 

Lukáčová 

učitelia SJL 

Komárová 

Dlugoš 

Školský parlament 

    Diskotéka 
31.01. Švarná, koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Správaj sa normálne – beseda s príslušníkom 

polície / 5. ročník 

  OVCE.sk – prevencia na ochranu pri užívaní 

interneru a  mobilných telefónov / 3.,4. ročník 

  

január 

  

január 

  

Bačová 

  

Višňovská, Nemešová, 

Katonová 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Konflikty - alternatívne formy riešenia konfliktov 

  Ako ventilovať agresivitu- hry  

január TU 
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Hlavné úlohy v mesiaci február 2019 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  Deň otvorených dverí pre MŠ február 

učiteľky 1., 2. ročníka 

Paľová, Michalová 

  Talenty  2019 - koncert pre predškolákov, ich 

rodičov a žiakov základnej školy 
február Vizdalová 

  Netradičné hodiny geografie pre 6. ročník–

NŠFG- nákup a financovanie zájazdu do 

ľubovoľnej krajiny Ázie 

5.-9.02. 
Mižišinová  

Železníková 

  Lyžiarsky výcvikový kurz február Boháč 

  Príprava Celoslovenského testovania žiakov  

  9. ročníka ZŠ – riaditeľský test SJL 

                          - riaditeľský test MAT 

február 

Ondrejčáková, 

Partillová, Vizdalová 

Glezová 

  Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti – 8. 

ročník 
20.02. 

Džoganíková 

Ondrejčáková 

  Robinsonáda - zážitková hodina literatúry 

v školskej  knižnici pre žiakov 7. ročníka  
26.02. Švarná 

  Historický Prešov – projekt / OBN 6. ročník  február Bonkalová 

  Detská práca – videoprojekcia / ETV 3. ročník  február Krušková D. 

ŠKD 

  Nádejný staviteľ – súťaž  v stavbe zo stavebníc  

/1. – 4. ročník 

4.- 8.02. Kiniková, Nemešová 

  Veselo je v ŠKD – diskotéka / 1. - 2. ročník                               
11.-15.02. Potočňáková, Kiššová 

  Zimná olympiáda – športom proti obezite a 

drogám  / 1. – 4. ročník              
18.- 22.02. 

Štupáková, Sotáková – 

všetky vychovávateľky 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Veľký pôst – príprava srdca – beseda 

s kňazom / žiaci 1. až 9. ročníka  

február Klimek 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  A bold rabbit in Africa - divadelné predstavenie  

  v anglickom jazyku  / 4. ročník 

12.02. Paľová 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá 

  Kec sebe zašpivam – súťaž v speve ľudových 

piesní 

  

február 

11.02. 

13.02. 

  

TU 1. stupňa 

Lukáčová 

Španerová 
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  Kvíz z BIO / 8. ročník 

  Kvíz z CHE / 9. ročník 

  Príprava žiakov na Obvodné  kolo dejepisnej  

  olympiády 

  FO kat. F – školské kolo/ 8. ročník 

  FO kat. E – školské kolo  / 9. ročník    

  Papierový a plastový model / 5.-9. Ročník 

  Matematická olympiáda – školské kolo / 6.-8. 

ročník   

13.02. 

február 

15.02. 

15.02. 

16.02. 

  

  

február 

Glezová 

Vizdalová, Otčenášová 

  

Vaľková, Čajka 

Vaľková, Čajka, Dlugoš 

Pállová, Vaľková,  

Klimek, Fecko 

učitelia MAT 

Školský parlament 

  Svätý Valentín   

  Parlamentný deň siedmakov 

14.02. 

15.02. 

Švarná, Maniková 

koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Nie drogám – súťaž – školské kolo výstava prác 

  Alkohol a fajčenie  - beseda UVZSR  

  Prevencia proti rasizmu, intolerancii 

  a diskriminácii / (7. roč.) 

  Zimná olympiáda – športom proti obezite a 

drogám  /  1. – 4. ročník              

február 

Krušková T. 

Trojanovičová 

Trojanovičová 

  

vychovávateľky ŠKD 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Šikanovanie   

  CPPP – Mládež a internet, kyberšikanovanie   

  (prednáška pre 8.ročník) 

  

február 

  

školský psychológ 

výchovný poradca 

 

Hlavné úlohy v mesiaci marec  2019 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  Týždeň slovenských knižníc  

     – návšteva knižnice P. O. Hviezdoslava / 2. roč 

     - návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava / 3. Roč. 

     - návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava / 4. Roč. 

11.-15.03. 

25.-29.03. 

24.03. 

TU 2. ročníka 

TU 3. ročníka 

Šoltýsová 

  Zábavné popoludnie s ANJ  13.-15.03. Džoganíková 

  Vyhodnotenie projektov z geografie 20.03. Železníková, Mižišinová 

  Svetový deň vody – aktivity na hodine fyziky

  
22.03. Vaľková, Čajka 

  Zábavné čítanie v okresnej knižnici / 1. ročník 20.03. Slámová 

  Čítanie do uška – rodič číta svojmu 

predškolákovi v školskej knižnici 
25. – 28. 03. 

Vizdalová, 

Ondrejčáková 
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  Výstavka kníh a časopisov z NEJ, RUJ, FRJ 

(spojená s čítaním úryvkov) 
marec 

Krušková, Maniková, 

Svobodová, Šitarová 

  Príprava Celoslovenského testovania žiakov  

  9. ročníka ZŠ – test SJL 
21. 03. 

Ondrejčáková, 

Partillová, Vizdalová 

  Kniha môj kamarát – hodina v knižnici / 4. 

ročník 
marec Brillová 

  Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí  marec Klimek, Fecko 

ŠKD 

  Zdravý olovrant - ochutnávka / 1. – 4. ročník                            

  

4.-8.03. 

  

Višňovská, Katonová R. 

  Z rozprávky do rozprávky –  beseda / 1. - 2. 

ročník                                    
11.-15.3. 

Štupáková, Glezová, 

Kiššová 

  Malý ilustrátor - výtvarná dielňa / 2.  ročník 18.-22.3. Potočňáková,  Glezová 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Svetový deň vody – rozhlasová relácia 

  Právo na vzdelanie – beseda / 3. ročník 

  Život bez hraníc – beseda o knihe / 7. ročník 

  

marec 

marec 

marec 

  

Španerová 

Krušková D. 

Blichárová 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  Ilustrácia obľúbenej knihy – výstava žiackych 

prác 

  Filmové predstavenie 

  

18.03. 

21.03. 

  

Lukáčová 

TU 2. ročníka 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

  Krajské kolo  GO- príprava žiakov 

 OK FO kat. E / 9. ročník                                

  Kvíz z BIO / 7. ročník 

 OK FO kat. F / 8. ročník  

  Kvíz z CHE / 7. ročník 

  Svetový deň vody – výtvarná súťaž 

  KLOKAN – matematická súťaž 

  Krajské kolo olympiády FRJ 

  Pytagoriáda – obvodné kolo / 6.-8. ročník 

  

4.03. 

5.-8.03. 

13.03. 

13.03. 

13.03. 

14.03. 

21.03. 

marec 

marec 

marec 

  

Števčíková, Partillová 

Železníková, Mižišinová 

Vaľková, Čajka, Dlugoš 

Železníková 

Vaľková, Čajka 

Mižišinová 

Blichárová 

Alexovičová, Mudráková 

Šitarová 

Pállová 

Exkurzie   

  Pojednávanie na okresnom súde – exkurzia /  

  8. ročník 

  Technické múzeum – exkurzia /  6.ročník    

  

marec 

  

marec 

  

Smoterová 

  

Pállová 

Školský parlament 

  Parlamentný deň ôsmakov 

  Deň kvetov 

  Rezortný deň pracovníkov školstva 

  

20.03. 

marec 

28.03. 

  

Švarná, Maniková 

koordinátori ŠP 
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Environmentálna výchova 

  Voda okolo nás – projektové vyučovanie v rámci  

   Svetového  dňa vody / 4. ročník 

  Svetový deň vody – tematické vyučovanie / 3. 

ročník 

  CLIL: Kolobeh vody v prírode 

  Workshopy  na tému Voda 

  Deň Zeme- príprava WORK-SHOPOV z 

geografie 

  

22.03. 

  

22.03. 

22.03. 

marec 

22.03. 

  

Nográdyová 

  

TU 3. ročníka 

učitelia ANJ 1. Stupeň 

učitelia BIO,CHE 

Železníková, Mižišinová 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Úvaha na protidrogovú tému / 8. ročník 

  Šikanovanie – beseda / 6. ročník 

marec 
učitelia 8. ročníka 

Trojanovičová 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Ako zvládam stres a negatívne emocionálne  

  reakcie 

marec 
TU 

učitelia OBN 

  

Hlavné úlohy v mesiaci apríl  2019 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  Zápis do 1. ročníka 1.04. 
Košudová, TU 4. 

ročníka Kolšovská 

  Deň  detskej knihy – učitelia čítajú žiakom 9.04. učitelia SJL 

  Dobrodružný román - zážitková hodina literatúry  

  v školskej knižnici pre žiakov 8. ročníka   
16.04. Džoganíková 

  Hľadanie veľkonočného vajíčka – projekt ANJ 15.-17.04. 
Koškovská, Michalová, 

Paľová, Dvorská 

  Deň Zeme – maľovanie na chodník  / 1. ročník 

                     - Chránime životné prostredie 

(projekt, tvorenie plagátov) / 2. ročník 

                    - návšteva Ekoparku / 3. ročník 

20.04. 

apríl 

  

29.-30.04. 

Dvorská 

TU 2. ročníka 

  

Mihóková 

  Spievame po francúzsky apríl Šitarová 

  Kvízy, tajničky, rébusy, krížovky apríl Krušková, Svobodová 

  Fotoprojekt „ drogy “ / ETV 5. ročník apríl Azariová 

  Hra na mená a záľuby – hra / ETV 3.ročník apríl Krušková D. 

  Zaujímavosti Veľkej noci – kvíz / NBV  

  1. až 9. ročník 
apríl Klimek 
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  Jarný turistický deň apríl Čajka, Švárna 

ŠKD 

  Zápis detí do prvého ročníka – program, 

výpomoc       

1.4. 

  

Katonová M. 

vychovávateľky ŠKD 

  Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž  / 1.- 4. 

ročník 
priebežne Katonová M., R. 

  EKO modelka – módna prehliadka / 1.- 2. ročník 24.-30.4. 
vychovávateľky ŠKD 

Kiniková 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Deň Zeme – rozhlasová relácia 

  Zachráňme lesy – rozhlasová relácia   

  Svetový deň vody - rozhlasová relácia   

  

1.04. 

5.04. 

24.04. 

  

Mižišinová 

Železníková 

Glezová 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž , školské 

kolo 

  Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž , okresné 

kolo 

  Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 

  Kvíz z BIO / 6. ročník 

  Kvíz z CHE / 8. ročník 

 FO kat. G / 7. ročník  

  Dejepisná súťaž  / 6. ročník 

  Matematická olympiáda – okresné kolo / 6.-8. r. 

  

8.04. 

23.04. 

apríl 

10.04. 

17.04. 

26.04. 

29.04. 

apríl 

  

Brillová, Krušková T. 

Brillová, Krušková T. 

učitelia SJL 

Železníková 

Španerová 

Vaľková, Čajka 

Otčenášová, Vizdalová 

Španerová 

Výstavy, koncerty, divadlá 

Návšteva divadelného predstavenia / 1. stupeň 

  

3.04. 

  

Krušková D. 

Exkurzie   

  Opálové bane na Dubníku - exkurzia / 7. a 8. 

ročníka  

24.,25.04. Mižišinová,Železníková   

Školský parlament 

  Parlamentný deň deviatakov 

  Medzinárodný deň tanca- tanečný maratón 

26.04. 

26.04. 

Švarná, Maniková 

koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Problémové správanie v školskom prostredí – 

  beseda / 5. ročník 

  Trinásta komnata - pesničky so zameraním  

  na prevenciu sociálno-patologických javov 

  Trinásta komnata - protidrogový multimediálny 

   výchovný koncert   

  

  

apríl 

  

apríl 

  

16.,17.04. 

  

  

Trojanovičová 

  

Smoterová 

  

Bačová 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Ľudské práva, Práva dieťaťa 

  Rasová diskriminácia a intolerancia  

  

apríl 

  

triedny učiteľ, ŠKD 

učitelia VYV, OBN 
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Hlavné úlohy v mesiaci máj  2019 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  Slávnosť 1.sv. prijímania  5.05. Klimek, Fecko 

  O umení umením - koncert 17.05. Vizdalová 

  Deň matiek – slávnostná akadémia máj 

učiteľky 1. ročníka 

Michalová, Koškovská, 

Dvorská, Paľová 

  Didaktické hry / Pavlovce máj Kolšovská 

  Účelové cvičenie máj Boháč, Fecko 

  Plavecký výcvik 1. stupeň máj Liptáková, Čajka 

  Príprava výstupných testov, diktátov, 

doplňovacích 

  cvičení – 5. ročník SJL, MAT 

                  6. ročník SJL, MAT 

                  7. ročník SJL, MAT 

                  8. ročník SJL, MAT 

máj 

  

Ondrejčáková, 

Španerová 

Švarná, Dlugoš 

Partillová, Pállová 

Džoganíková, 

Mudráková 

  Mladý záchranár máj Bačová 

  Pomôžem ti- projekt / ETV 2. ročník  máj Azariová 

  Francúzska gastronómia - prezentácia máj Šitarová 

  Výstava projektov na tému životné prostredie 

  (NEJ) 
máj Maniková 

  Bulletin o Prešove – prezentácia obce / OBN 

6.ročník 
máj 

Kolšovská 

Bonkalová 

  Ja a rasista ? – komiks / ETV 3. ročník  máj Krušková D. 

  Nie drogám máj Hudák 

  Challange day máj Boháč, Digaňa 
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ŠKD     

  Vďaka Ti mamička - výpomoc pri programe , 

tvorivé 

   dielne / 1., 2.  ročník            

2.-17.5. 

Katonová M., Kiniková, 

Kiššová, Štupáková,  

Potočňáková, Glezová 

  Bicyklom do školy – dopravný kvíz / 3., 4. ročník 
20.-24.5. Nemešová 

  Jarná míľa – športujem, lebo sa mám rád   / 

  2. – 3. ročník 
27.-31.5. Sotáková, Potočňáková 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Miluj svoj život – beseda o knihe / OBN 7. 

ročník 

  

máj 

  

Blichárová 

Výstavy, koncerty, divadlá 

  Návšteva divadelného predstavenia – 2. stup. 

  Naše mesto, moja škola -. Fotoreportáž - 

výstava 

  

máj 

15.05. 

  

Ondrejčáková 

Švarná 

Súťaže, kvízy, olympiády 

  Kvíz z BIO / 5. ročník 

  OK FO kat. G / 7. ročník 

  Fyzika hrou – školské kolo / 6. ročník  

  

15.05. 

20.05. 

21.05. 

  

Kolšovská, Pjurová 

Vaľková, Čajka 

Vaľková, Čajka 

Exkurzie 

  Solivary – exkurzia / 8. ročník 

  Stredoveké mestá – exkurzia / 7. ročník 

  Návšteva Planetária  -7.r.: Meteorológia 

  Poznávaj zaujímavosti svojho regiónu – 

exkurzia 9. ročník neovulkanity Slovenska – výstup  

   na kapušiansky, alebo šarišský hradný vrch 

  Techn. výstava z fyziky v kult. centre 

  

máj 

9.05. 

10.-11.05. 

  

15.,16.05. 

  

18.05. 

  

Španerová 

Vizdalová, Otčenášová 

Vaľková, Čajka 

Železníková 

Mižišinová 

  

Vaľková, Čajka, Dlugoš 

Školský parlament 

  Jarný turistický deň 

  Parlamentné olympijské hry Svetový deň –   

  pohybom k zdraviu 

  Medzinárodný deň mlieka 

  Európsky deň obezity 

  Majáles 

  MDD pre prváčikov 

  

máj 

15.05. 

  

16.05. 

22.05. 

31.05. 

31.05. 

  

Švarná, Maniková 

koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Svetový deň nefajčiarov – škodlivosť fajčenia  

  a ochrana zdravia – projekty 

  Mladý záchranár 

  

máj 

  

máj 

  

Bačová, Krušková T. 

  

Bačová 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Vzťahy v skupine, význam skupín v živote 

človeka, riziká 

  

máj 

  

TU, ŠKD 

učitelia OBN 
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Hlavné úlohy v mesiaci jún  2019 

Úloha Termín Zodpovednosť 

  MDD 1.06. triedni učitelia 

  Výstupné testy SJL, MAT 10.-11.06. učitelia SJL, MAT 

  Najkrajší projekt školského roka v ANJ 12.06. Paľová, Boháčová 

  Ocenenie úspešných žiakov, vyhodnotenie   

  najlepších projektov – spojené s výstavkou 
jún 

Krušková, Maniková, 

Šitarová, Svobodová 

  Kam kráča ľudská spoločnosť – anketa / 7. 

ročník 
jún Blichárová 

  Školy v prírode / 1. ročník 

                                2. ročník 

                                3. ročník 

                                4. ročník 

jún 

Dvorská 

Blichárová 

Števčíková 

Šoltýsová 

  Výlet / 1. ročník – ZOO / Spišská N.Ves 

              2. ročník – Stará Ľubovňa 

              3. ročník – Kežmarský hrad 

jún 

 Brillová 

TU 2. ročníka 

Ferencová 

  Dejepisné prezentácie a projekty 20.06. Otčenášová, Vizdalová 

  Prázdniny prežité s Bohom alebo bez neho ? – 

  anketa / 5. až 9. ročník 
jún Klimek 

  TESCO beh pre zdravie jún Nográdyová 

  Splav jún Čajka, Boháč 

  Záver školského roka 28.06. Smoterová 

ŠKD 

  Tanečný maratón  – pohybom ku zdraviu/ 

  1. – 4.ročník                          

3. – 7.6. vychovávateľky 

  Letný piknik – Deň piknikov / 1.- 4. ročník                                           10.-14.6. vychovávateľky 

  Dovidenia škola – zábavné popoludnie / 1. – 4. 

ročník                                                                                            
24.-28.6. Kiniková, Kiššová 

Rozhlasové relácie, besedy 

  Svetový deň životného prostredia -  rozhlasová  

  relácia   

  Poznáme svoje mesto – beseda / ETV 4. ročník 

  

5.06. 

  

jún 

  

Mižišinová 

  

Brillová 

Exkurzie 

  Exkurzia na verejné pojednávanie okresného 

súdu / 9. ročník 

jún Smoterová 
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Školský parlament 

  Deň kvetov 

  Ozdravno-relaxačný pobyt pri mori 

  Výlet ŠP - vyhodnotenie činnosti ŠP 

  Rozlúčkový parlamentný deň deviatakov 

  

jún 

27.06. 

  

 Švarná, Maniková 

koordinátori ŠP 

Primárna prevencia drogových závislostí 

  Bol som mimo 2 – pokračovanie projektu 

o oslobodení od drog  / 7., 8., 9., ročník 

  

jún 

  

Klimek, Fecko 

 Plán prevencie a eliminácie šikanovania 

  Hodnotový systém mladého človeka, 

hodnotenie , sebahodnotenie 

jún TU 

 

 

Súťaže a olympiády v OK 

 

 PREDMET PEDAGÓG UMIESTNENIE MENO ŽIAKA TRIEDA 

24. 10. 

2018 

Futsal 
žiakov ZŠ  

Fecko 2. miesto  Anderko Pavol 8. C 

Falat Martin 9. C 

Havira Alexander 7. B 

Ivanič Michal 9. C 

Javorský Oliver 8. B 

Kormoš Ján 8. A 

Marcinko Alexander 8. C 

Onofrej Félix 
8. D. 

Varka Jakub 
8. B 

      

25. 10. 
2018 Florbalový 

turnaj 
dievčat  

Čajka 3. miesto Cveliharová Tamara 7. A 

Hyžová Natália 7. C 

Tomaščinová Emma 7. C 

Macejová Tamara 8. C 

Ondrijová Dáša 8. B 

Hyžová Nikola 6. C 
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Červeňaková Bibiana 8. B 

Sabolčinová Emma 7. C 

      

27. 10. 

2018 

1. kolo 

žiackej ligy 

VÚKABU a 

TAUK 

 3. miesto - 

kumite 

Sabol Oliver 8. C 

      

16. 01. 

2019 

Olympiáda v 

ANJ 

Džoganíko

vá 

1. miesto Frenák Michal 7. B 

      

 

 PREDMET PEDAGÓG UMIESTNENIE MENO ŽIAKA TRIEDA 

14. 02. 

2019 

Dejepisná 

olympiáda 
Vizdalová 1. miesto Dobiášová Soňa 7. D 

      

31. 03.  

2019 

4. kolo 

žiackej ligy 

v karate 

VÚKABU a 

TAUK 

 

2. miesto – 

kata 
Šofraneková 

Alexandra 
7. B 

2. miesto - 

kumite 

      

 

Volejbal 

žiakov ZŠ – 

Obvod.K./O

K 

Digaňa, 

Hudák 

1. miesto 

(postup na 

MSR) 

Anderko Pavol 8. C 

Duda Filip 9. C 

Falat Martin 9. C 

Ivanič Michal 9. C 

Janíček Peter 9. C 

Marcinko Alexander 8. C 

Olejár Jakub 9. C 

Tomčík Adam 9. C 

Verčimák Alex 9. C 

Goliáš Patrik 9. C 

      

09. 04. 

2019 

Florbal 

žiačok ZŠ 
Hudák 3. miesto 

Cveliharová 

Tamara 
7. B 

Gajdošová Laura 8. C 

Hyžová Nikola 6. C 

Macejová Tamara 8. C 

Mikulová Veronika 8. A 

Nemergutová 

Soňa 
8. C 
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Sabolčinová 

Emma 
7. C 

Ševčovičová 

Viktória 
9. C 

Šofraneková 

Alexandra 
7. B 

Vašková Sára 9. C 

 Mažoretky  3. miesto Abbi Drbjaková 2. E 

      

 PREDMET PEDAGÓG UMIESTNENIE MENO ŽIAKA TRIEDA 

 
Jazdecké 

preteky 
 1. miesto Abbi Drbjaková 2. E 

      

10. 04. 

2019 

Minifutbal 

žiakov 

a žiačok ZŠ 

– 

McDonald´s 

Cup 

Čajka 

1. miesto – 

postup do 

ďalšieho kola 

Beluško Tomáš  

Dubovický Samuel 

Alexander 
 

Frimer Martin  

Hirková Soňa  

Kolesár Slovomír  

Lehet Vladimír  

Luteránová Nina  

Slanina Viliam Tobias  

Vavrek Denis  

      

30. 04. 

2018 

Malý futbal 

starších 

žiakov ZŠ – 

Furbal Cup 

Fecko 4. miesto 

Dužarová Nikola  

Hyžová Natália 7.C 

Hyžová Nikola 6. C 

Chovancová Tamara  

Macejová Tamara 8. C 

Mikulová Veronika 8. A 

Ondrijová Dáša 8. B 

Sedláková Karin 5. C 

      

03. 05. 

2019 

 

 

 

 

 

Malý futbal 

mladších 

žiakov ZŠ – 

Školský 

pohár 

Slovenskej 

sporiteľne 

Čajka 3. miesto 

Čuha Peter 5. C 

Dzivý Balucha Dávid 5. C 

Frimer Filip 5. C 

Kalinaj Alex 
Migaš 

Ľuboš 
6. B 

Stejskal 

Matúš 

Širanec 

Filip 
6. C 
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 Ortančík Adam 5. C 

      

03. 05. 

2019 

Florbal 

žiakov ZŠ 
Hudák 3. miesto 

Falat Martin 9. C 

Goliáš Patrik 9. C 

Ivanič Michal 9. C 

Janíček Peter 9.C 

Olejár Jakub 9. C 

Slezák Eduard 9. B 

Sumilas Richard 7. B 

Šebeš Tadeáš 9. B 

Varga 

Jakub 

Verčimák 

Alex 

8. B/9. 

C 

      

15. 05. 

2019 

Malý futbal 

mladších 

žiačok – 

Školský 

pohár 

Slovenskej 

sporiteľne 

Čajka 4. miesto 

Dužarová Nikola  

Fritzová Sára 6. C 

Hyžová Nikola 6. C 

Miškufová Ema 7. D 

Sedláková Karin 5. C 

Šofraneková Alexandra 7.B 

      

09. 06. 

2019 

Športuj 

Slovensko - 

Prešov 

 1. miesto Vargová Nina 5. A 

      

 

Za výborný 

prospech, 

správanie, 

reprezentáci 

  Dzubák Alex 4. A 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Volejbal Digaňa 

 

2. miesto – 

6tkový v. 

Macejová 

Tamara 

Holingová 

Bianka 
8. C 

Gajdošová 

Laura 
Mikulová V. 

8. C/8. 

A 

Gumanová 

Adela 

Kračunovsk

á T. 

7. B/8. 

C 

2. miesto – 

4kový v. 

Macejová 

Tamara 

Bianka 

Holingová 
8. C 

Kračunovská Tamara 8. C 

6. miesto – 

3kový v. 

Gumanová 

Adela 
Petričová 7.B/ 
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Orečná 

Alica 

Lehetová 

Barbora 

6. B/6. 

C 

13. 06. 

2019 

Turnaj 

v plážovom 

volejbale 

žiakov ZŠ 

Digaňa 
1. miest

o 

Goliáš Patrik 9. C 

Verčimák Alex 9. C 

Falat Martin 9. C 

Kožušková 

Kristína 
9. C 

Ševčovičová 

Viktória 
9. C 

      

 

 

Súťaže a olympiády v KK 

 

 PREDMET PEDAGÓG UMIESTNENIE MENO ŽIAKA TRIEDA 

22. 12. 

2018 NEMO CUP  

1. miesto – 

kumite 

Ferencová Karin 5. D 1. miesto – kata 

2. miesto – 

agilita 

      

21. 03. 

2019 
Dejepisná 

olympiáda 
Vizdalová 1. miesto  Dobiášová Soňa 7. D 

      

11. 04. 

2019 

Volejbal 

žiakov ZŠ  

Digaňa, 

Hudák 
2. miesto  

Anderko Pavol 8. C 

Goliáš Patrik 8. C 

Duda Filip 9. C 

Falat Martin 9. C 

Ivanič Michal 9. C 

Janíček Peter 9. C 

Marcinko Alexander 8. C 

Olejár Jakub 9. C 

Tomčík Adam 9. C 

Verčimák Alex 9. C 

Šk. rok 

2018/20

19 

Detská 

futbalová liga  
Čajka 

1. miesto – U10           

(postup na 

MSR) 

Dubovický  Samuel 4.C 

Bramuška Samuel 4.C 

Slanina Tobias  Viliam 4.C 

Kolesár Slavomír 4.D 

Lehet Vladimír  
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Beluško Tomáš 3.F 

Frimer Martin 3.F 

Prusák Matej  

2. miesto - U13 

(chlapci) 
  

5. miesto – U13 

(dievčatá) 
  

2. miesto – U15   

      

 

3kový Volejbal 

– 1. miesto 

(KK) 

Digaňa 1. miesto 

Lukačko Adam  7. C 

Figura Miroslav  7. C 

Nagy Tomáš  7. C 

Ňachaj Dominik  6. C 

Gaboš Jakub  6. C 

Verčimák Denis 6. C 

 

 
Súťaže a olympiády v SR a medzinárodné 
 

 PREDMET PEDAGÓG UMIESTNENIE MENO ŽIAKA TRIEDA 

Šk. rok 

2018/20

19 

Medzinárodn

á internetová 

on-line 

olympiáda – 

iBOBOR 

Vaľková, 

Čajka, 

Dlugoš 

úspešný riešiteľ 

KATEGÓRIA BENJAMÍN 

Rázus Daniel 7. C 

Banas Adam 7. B. 

Lehet Matúš 6. C 

Lukačko Adam 7. C 

Karabinoš Samuel 7. C 

Juraško Filip 7. C 

Figura Miroslav 7. C 

Nagy Tomáš 7. C 

Jánošík Jergus 7. C 

Krajňák Michal 7. B 

KATEGÓRIA KADET 

Nováková Radomíra 8. D 

Varga Jakub 8. B   

Wietoszéwová Juliána 8. B 

Vaško Samuel Daniel 8. B 

Derner Daniel 8. C 

Oriňák Martin 8. B 

Valentová Barbora 8. B 

Nagy Samuel 8. B 
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Ondrijová Dáša 8. B 

Bodnár Marex Alexander 8.B 

 Kubíková Ivana 8. B 

Ferenc 

Timotej 

Sukovská 

Sabína 

8. B/9. C 

Rak Marek/ Červeňáková 

Bibiana 

8. B 

Žažo Tomáš/ Džobáková 

Sofia 

8. B 

      

20. 10. 

2018 

15. 

Majstrovstvá 

SR 

v Taekwon-

Do ITF 

 

1. miesto – 

sparing 

Karniš Samuel 6. A 1. miesto – TUL  

2. miesto – 

špec.tech.  

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Majstrovstvá 

SR žiakov 

v karate 2018 

 1. miesto  Lehotský Gregor 4. B 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Majstrovstvá 

Európy 

v kumite – 

Shito Ryu 

2018 - 

Taliansko 

 
Vicemajster 

Európy 
Lehotský Gregor 4. B 

      

27. 10. 

2018 

Majstrovstvá 

VÚKABU 
 

3. miesto - 

kumite 
Sabol Oliver 8.C 

      

03. 11. 

2018 

Otvořené 

Mistrovství 

ČR – 

Taekwon – 

Do ITF 

 

1. miesto – TUL 

Karniš Samuel 6. A 

3. miesto – 

Matsogi 

3. miesto – Tul 

(o pohár) 

      

17. 11. 

2018 

Slovenský 

pohár 

Taekwon – 

DO ITF 

 1. miesto - TUL Karniš Samuel 6. A 



                                   ZŠ Šrobárova 20, Prešov 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Slovenský 

pohár  
 

2. miesto – TUL  

Karniš Samuel 6. A 3. miesto – 

špec.tech.  

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Slovenský 

pohár 
 

1. miesto – TUL 

Karniš Samuel 6. A 

1. miesto – 

sparing 

2. miesto – 

špec. tech. 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Prešov OPEN 

– Taekwon – 

DO ITF 

Championshi

p, Slovakia 

2019 

 

2. miesto – ŠK 

TKD Ge-BAEK – 

tím TUL 

Karniš Samuel 6. A 

      

16. 02. 

2019 

Slovenský 

pohár detí 

a žiakov – 1. 

kolo 

a Majstrovstv

á Slovenska 

v kumite 

 

2. miesto – 

kumite 

Ferencová Karin 5. D 

1. mieto - agility 

      

20. 04. 

2019 

15. ročník 

Otvorených 

Majstrovstiev 

Slovenska 

Shito Ryu 

Karate 

 
3. miesto - 

kumite 
Šofraneková Alexandra  7. B 

      

27. 04. 

2019 

Majstrovstvá 

VÚKABU detí 

a mládeže 

 

3. miesto – 

družstvá 

Ferencová Karin 5. D  

2. miesto – 

kumite 
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11. 05. 

2019 

Majtrovstvá 

Slovenska 

detí a žiakov 

 
3. miesto – 

kumite 
Ferencová Karin 5. D 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Slovenský 

pohár – Ta 

ekwon – DO 

ITF 

 

1. miesto – 

špec. tech. 

Karniš Samuel 6. A 2. miesto – TUL  

3. miesto – 

sparing 

      

09. 06. 

2019 

Majstrovstvá 

Slovenska 

GOJU - RYU 

 
2. miesto - 

kumite 
Šofraneková Alexandra 7. B 

      

09. 06. 

2019 

Majstrovstvá 

Slovenska 

GOJU - RYU 

 
3. miesto - 

kumite 
Sabol Oliver  8. C 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Slovenský 

pohár 
 

3. miesto – TUL 

Karniš Samuel  6. A 3. miesto - 

sparing 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Vzpieranie - 

MSR 
Čajka 

2. miesto  Emma Tomaščinová 7. C 

3. miesto Jozef Dzivý 7. B 

      

Šk. rok 

2018/20

19 

Medzinárodn

á súťaž – 

Grand Prix 

do 17. rokov 

Čajka 1. miesto Emma Tomaščinová 7. C 

      

 
Volejbal 

žiakov ZŠ  
Digaňa 2. miesto 

Anderko Pavol 8. C 

Goliáš Patrik 8. C 

Duda Filip 9. C 

Falat Martin 9. C 

Ivanič Michal 9. C 

Janíček Peter 9. C 

Marcinko Alexander 8. C 

Olejár Jakub 9. C 

Tomčík Adam 9. C 
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X.  Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila 

 

 

Dlhodobé projekty Výsledok projektu 

Zelená škola – medzinárodný environmentálny program 
Proces obhajovania vlajky a 

certifikátu 

Druhý krok - výchovno-preventívny program, ktorý 

pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie 

 

  

prostredníctvom výchovno-preventívneho programu   

Metodický materiál 

UNPLUGGED –  š k o l s k ý  program prevencie užívania 

návykových látok  

pre    dospievajúcich vo veku 12 - 14 rokov 

Besedy s psychologičkou 

Škola podporujúca zdravie - projekt podporuje programy 

EU školský mliečny program a školské ovocie 

v spolupráci so ŠJ 

 

Automat na brejky a ovocie 

Planéta vedomostí - vzdelávací systém s profesionálne 

spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými 

ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov 

Interaktívny edukačný program 

Záložka do knihy spája školy – česko-slovenský projekt 

venovaný Medzinárodnému mesiacu školských knižníc na 

tému: List za listom, baví ma 

Spolupráca so ZŠ Tyrsova, 

Nemcice nad Hanou, Česko 

Moja prvá škola - projekt inšpirujúci pedagógov 1. stupňa 

základných škôl na Slovensku k inováciám vo vyučovacom 

procese a k jeho modernizácii 

Interaktívny program 

Komplexný poradenský systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí – národný projekt 

 Metodický materiál 

Športová akadémia Mateja Tótha – celoslovenský 

projekt s prepracovanou metodikou a tréningom v podobe 

športového krúžku zameraného na všestrannú atletickú 

prípravu 

Vyškolenie učiteľov, športové 

náradie, metodický materiál 

TASR do každej školy – projekt poskytujúci využívanie 

spravodajského agentúrneho servisu na tvorbu školského 

časopisu 

Prezentácia školy cez TASR 

 

 

http://www.druhykrok.eu/SRDCE-NA-DLANI.ppt
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Krátkodobé projekty 

Benefičný koncert o umení umením – charitatívny koncert ZŠ v spolupráci     
so zriaďovateľom Mestom Prešov – OŠKaCR 

 
Mám rád svoju školu – tematický zameraná výtvarná súťaž medzi školami 

 

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka – slávnostná akadémia spojená 
s divadelným predstavením  

 
Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice – prezentácia obľúbenej 
knihy prváčika v spolupráci s rodičom 

 
Deň otvorených dverí pre MŠ – prezentácia školy prostredníctvom inovačných 
edukačných aktivít 

Deň matiek – slávnostná akadémia  

Vianočný jarmok – prezentácia kreatívnych vianočných výrobkov žiakov 
a učiteľov 

Medzinárodný týždeň vzdelávania  - projekt zameraný na zážitkové učenie      
v spolupráci s rodičmi 

Čitateľský oriešok – celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž pre žiakov 2., 3. 
a 4. ročníka 

Hviezdy Prešova – ocenenie žiakov ZŠ mestom Prešov 

Štruktúra talentovanosti ako determinant evaluácie športových 

predpokladov – testovanie v rámci projektu VEGA, Fakulta športu v Prešove 

NAPPA/Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity – celonárodný 
projekt týkajúci sa testovania telesnej zdatnosti žiakov 8. ročníka 

All Star School – súťaž v rámci projektu MŠ SR - MÔŽEBYŤ.SK na 

spropagovanie športovej činnosti školy 

Európsky týždeň športu – celoeurópska kampaň zameraná na pohybové 

aktivity školy – Šrobárka beží maratón 

XIV. ročník BAB Bratislava – medzinárodný súťažný festival animovaných 

filmov 
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Učitelia čítajú žiakom – rozhlasová relácia zameraná na tému: Šikanovanie 

Spontánne jazykové znalosti dieťaťa – výskum / PF Katedra komunikačnej 

a literárnej výchovy 

Dentalalarm – osvetový projekt zdravé ďasná, ktorý je zameraný na stav 

ústneho zdravia detí 

 

 

XI.   Prehľad o záujmových útvarov 

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 

Názov záujmového útvaru Vedúci útvaru 

ANJ hravo Mgr. Eva Michalová 

ANJ na PC / 5.,6.roč Mgr. Lucia Kollárová 

ANJ na PC / 7.,8.roč Mgr. Petra Michlovičová 

ANJ v textoch piesní Mgr. Jana Slimáková 

Čitateľský klub PaedDr. Tatjana Pjurová 

DFS Fijalečka / hudobná zložka Mgr. Pavol Fecko 

DFS Fijalečka / prípravka Mgr. Andrea Štupáková 

DFS Fijalečka /spevácko-tanečná 
zložka 

Mgr. Katarína Nográdyová 

Druhácke loptičkovo 1.,2.roč. 
dievčatá 

Mgr. Janka Kochaniková 

Florbalový krúžok Mgr. Marek Čajka 

Francúzština hravo / 4.ročník Mgr. Karolína Šitárová 

Futbal / 4.ročník p. Katona, p. Lipták 

Hokej p. Bruško 

Hravá ANJ / 3.ročník Mgr. Zuzana Halčišáková 

Hravé čítanie Mgr. Eva Lukáčová 

Hudobno - dramatický krúžok / 2,-
4.ročník 

Mgr. Magdaléna Katonová 
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Hudobno-spevácky krúžok Mgr. Katarína Smoterová 

Krúžok filmových nadšencov Mgr. Imrich Boháč 

Loptové hry / dievč, 3.,4.roč Mgr. Daniela Košudová 

Matematický krúžok / 8.ročník PaedDr. Mária Pállová 

NEJ na PC Mgr. Daniela Maniková 

Pegas - tvorba školského časopisu Mgr. Lenka Koškovská 

RUJ na PC Mgr. Jana Svobodová 

S Manikovou po Slovensku Mgr. Daniela Maniková 

So Švarnou po Slovensku Mgr. Zdenka Švarná 

Spoznávame Prešov / 3.ročník Mgr. Viera Mihóková 

Spoznávame svet/ 3.ročník Mgr. Tatiana Alexovičová 

Spoznávame Šariš / 4.ročník Mgr. Jaroslava Števčíková 

Stolnotenisový krúžok Mgr. Michal Hudák 

Šachový krúžok/ II.stupeň p. Čisárik 

Šachový krúžok/I.stupeň p. Čisárik 

Tanečná gymnastika dievč. 3.- 
4.roč. 

Mgr. Zuzana Liptáková 

Tvorivá dieľňa PaedDr. Mária Pállová 

Volejbal II p. Olejník 

Volejbalový krúžok Mgr. Erik Digaňa 

Výtvarný krúžok/ 1.ročník Mgr. Eva Brillová 

Vzpieranie Mgr. Marek Čajka 

Zelená škola 
Mgr. Alena Železníková, 
Mgr. K. Španerová 

 

 

Plnohodnotné trávenie voľného času žiakov prostredníctvom záujmových 

útvarov je jednou z priorít našej základnej školy. Krúžková činnosť utvára podmienky 

na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť žiakov. Pomáha pri príprave žiakov na 
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vyučovanie, podieľa sa na rozvíjaní nadania, špecifických schopností a tvorivosti 

žiakov. Naša základná škola ponúkala žiakom na výber veľké množstvo rôznych 

záujmových útvarov.  

Pre žiakov sú veľmi príťažlivé krúžky so športovým a turistickým zameraním. 

Prispievajú k fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a k zdravému vývoju. Krúžky: 

 Tanečná gymnastika, Druhácke loptičkovo, Loptové hry, Stolnotenisový 

krúžok;  

 žiaci z Florbalového krúžku pod vedením Mgr. M. Čajku získali v OK 

mesta Prešov 3. miesto; 

 cez krúžok Vzpieranie pod vedením Mgr. M. Čajku získali naši žiaci 

v medzinárodnej súťaži Grand Prix – 1.,2.,3. miesto; 

 v spolupráci so športovými klubmi sme zabezpečili tieto záujmové 

útvary: Futbalový krúžok viedli p. Katona, Lipták z TATRAN-u Prešov, 

hokejový krúžok v spolupráci s Hokejovou akadémiou Slávia Prešov,. 

 volejbalový krúžok v spolupráci s klubom MIRAD pod  vedením Mgr. E. 

Digaňu získal 1. miesto v KK a postup na Majstrovstvá SR a následne 

sa stali vicemajstrami SR vo volejbale; 

 krúžok karate v spolupráci s klubom Karate Junior Klub Prešov, kde 

žiak našej školy G. Lehotský sa stal Majstrom Európy v kumite; 

 s krúžkom S Manikovou, Švárnou po Slovensku žiaci navštívili hlavné 

mesto Bratislavu, kúpele Piešťany a v Bachledovskej doline zrealizovali 

prechádzku po Chodníku v korunách stromov. 

Veľký záujem žiakov je o krúžky s esteticko – výchovným zameraním. Utvárajú 

a formujú estetické vzťahy k prírode, spoločnosti a jej materiálnym a kultúrnym 

hodnotám. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie výtvarného, hudobného, literárneho, 

dramatického a hudobno-pohybového prejavu, na kultúru chovania a výchovu vkusu, 

rozvoj tvorivosti. Zároveň sa prostredníctvom nich žiaci prezentujú na súťažiach 

a akciách mesta. Krúžky: 

 Hudobno-spevácky krúžok, Tvorivá dielňa, Krúžok filmových 

nadšencov; 

 DFS Fijalečka pod vedením Mgr. K. Nográdyovej, Mgr. Z. Liptákovej 

v spolupráci s hudobným telesom Ďusi Band sa predstavili na 

vystúpeniach školy: Mikuláš, Vianočný koncert, Talenty 2019, vianočné 

vystúpenia pre partnerské MŠ, Stacionár Sekčov, koncert O umení 
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umením a akciách mesta Prešov Európsky deň mesta Prešov, Noc 

múzeí; 

 Výtvarný krúžok pod vedením Mgr. E. Brillovej a Mgr. M. Slámovej sa 

prezentoval na súťažiach usporiadaných mestom Prešov - Mesto, 

v ktorom žijem a v spolupráci s PaedDr. T. Kruškovou zrealizovali XII. 

ročník výtvarnej súťaže Mám rád svoju školu; 

 Hudobno-dramatický krúžok pod vedením Mgr. M. Katonovej sa 

prezentoval na akciách školy – Deň vody, Zápis do 1. ročníka, Deň 

otvorených dverí pre MŠ. 

Prehlbovaním vedomostí o dianie v prírode a v spoločnosti sa u žiakov rozvíja 

záujem o prírodu, život v meste  a tak sa vytvára správny postoj k životným 

hodnotám. Náplňou prírodovedných a spoločenských záujmových útvarov je osvojiť 

si poznatky o prírode a spoločnosti prehlbovaním učiva prostredníctvom prierezových 

tém na primárnom vzdelávaní:  

 Krúžky Spoznávame Prešov, Spoznávame Šariš, Spoznávame svet –

zrealizovali besedy s Červeným krížom, interaktívnu výučbu v centre 

VIOLA Prešov, exkurziu PD Helcmanovce, návštevu planetária, výlet na 

Šarišský hrad, na interiérové ihrisko, v lanovom centre, tvorivé dielne – 

hrnčiarstvo, výroba vlny, obrazce z korálikov, návštevy múzeí v 

Prešove, kostolnej veže, navštívili interaktívne hodiny kúzelná fyzika, 

interaktívne výstavy – fyzika hravo, matematika hravo, divadelné 

a filmové predstavenia; 

 Krúžok Zelená škola pracoval v rámci medzinárodného 

environmentálneho projektu Zelená škola s cieľom obhájiť a získať opäť 

certifikát a vlajku / príloha. 

Jedným zo strategických cieľov školy je podpora výučby cudzích jazykov rozvíjaním 

komunikatívnych zručností  - čítanie s porozumením, počúvanie  s porozumením, 

praktické používanie jazyka, t .j. gramatika v každodennom živote. Záujmové útvary 

so zameraním na slovenský jazyk a cudzie jazyky napomáhajú zábavnou formou k 

osvojeniu, precvičovaniu a správnemu používaniu slovnej zásoby. Krúžky:  

 Čitateľský klub, Slovenčina na PC, Slovenčina hrou, Slovenčina 

prevažne vážne, Čítame hravo, Spoznávajme rozprávky, Hravé čítanie, 

Pegas, Rozprávkou k anglickému jazyku, Francúzsky jazyk, 
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Francúzština zábavne, Nemčina na PC, Ruština na PC, Konverzácia 

v anglickom jazyku. 

Dlhoročnú tradíciu a nezastupiteľné miesto majú záujmové útvary so zameraním na 

matematiku a IKT. Prispievajú k zefektívneniu výučby matematiky a k rozvíjaniu 

matematickej, finančnej gramotnosti žiakov IKT zručností:  

 Matematický krúžok,  

 žiaci 1. stupňa zo Šachového krúžku pod vedení p. Čisárika sa 

zúčastnili okresného kola v zrýchlenom šachu v Michalovciach a získali 

ako skupina 3. miesto. Pod záštitou našej školy sme zrealizovali 

šachový turnaj Memoriál Alfréda Rochlitza, v ktorom náš žiak druhého 

ročníka získal 2. miesto. 

 

XII.  Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2018- 2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť.  
 

 

XIII.  Priestorové a materiálno-technické podmienky 

Objekt základnej školy tvorí hlavná budova, pavilón s telocvičňou, 

rozcvičovňou, posilňovňou a areál školy.  

Škola má k dispozícií: 

 39 tried, 

 odborné učebne – chémie, biológie a výtvarnej výchovy s interaktívnymi 

tabuľami, 

 odborná učebňa  technickej výchovy, 

 odborná učebňa fyziky s počítačmi a s interaktívnou tabuľou vybudovaná                     

z prostriedkov ESF, 

 4 počítačové učebne s pripojením na internet, 

 2 jazykové učebne s počítačmi a s pripojením na internet, 

 školská knižnica s počítačmi a s pripojením na internet, 

 Sieň detí na kultúrne vystúpenia s prenosnou dotykovou interaktívnou tabuľou, 



                                   ZŠ Šrobárova 20, Prešov 

 učebňa kontinuálneho vzdelávania s interaktívnou tabuľou, 

 herňa ŠKD s 12 notebookmi, 

 školská jedáleň 

 veľká telocvičňa so šatňami, 

 rozcvičovňa, 

 posilňovňa, 

 športový areál, ktorého súčasťou je multifunkčné ihrisko s umelou trávou 

vybudovaný z prostriedkov ESF, veľké trávnaté ihrisko, bežecká dráha 

s umelým povrchom, asfaltové ihrisko, areál skoku do diaľky s umelým 

povrchom.  

Pre potreby vyučovania a trávenia voľného času v škole je využiteľný rozsiahly 

školský areál, ktorý je pekne upravený a nechýba v ňom zeleň. Jeho súčasťou je 

zelená trieda ROSNIČKA – altánok a bylinková špirála - v rámci projektu ZELENÁ 

ŠKOLA. V školskom areáli sa nachádza taktiež detské ihrisko pre žiakov primárneho 

vzdelávania. V priestoroch školy sme zabezpečili stredisko na separáciu odpadu.  

Od roku 1994 má škola zriadenú nadáciu Šrobárik, ktorá je v súčasnosti 

pretransformovaná na neinvestičný fond ŠROBÁRIK. Činnosť tohto fondu je 

zameraná hlavne na pomoc pri financovaní výučby cudzích jazykov na škole,           

na podporu folklórneho súboru Fijalečka, na doplňovanie knižnej a časopiseckej 

literatury do školskej knižnice, odbornej literatúry pre pedagogických pracovníkov 

a pod. 

V mesiaci august 2018 sa zrealizovalo upratovane interiéru a exteriéru školy. 

Vyasfaltovala sa príjazdová cesta na školskom dvore a priečelia školy. Počas 

školského roka sa v telocvični vymenili svietidlá, zakúpil sa nový nábytok do kabinetu 

školského klubu, konkrétne skriňa, stoly a poličky. Vylepšil sa signál WIFI, vymenil sa 

počítačový server školy Sanet, vytvorila sa učebňa SYNO a dokúpili sa interaktívne 

projektory. V mesiaci júl, august 2019 sa zrealizovala oprava prípojky vody, potrubí 

vody, kúrenia v priestoroch kuchyne, zrekonštruovala sa elektrina a plyn v kuchyni 

a nainštaloval sa nový varný kotol. Do  inventára školy sa investovali  nemalé 

prostriedky. Bolo to v majetku DHM II a ZUP. Peniaze išli na zakúpenie učebných 

pomôcok do kabinetov podľa požiadaviek vedúcich MZ a PK. Okrem toho sa 
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kupovali pomôcky aj priebežne napr. mapy do kabinetov Geografie a Dejepisu a Cj 

a vybavenie do školských dielní.  

Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  

Všetky psycho - hygienické zásady pri výchove a vzdelávaní žiakov v škole 

boli dodržané. Týka sa to aj tvorby rozvrhu hodín, udržiavania čistoty v triedach         

a okolí, dodržiavania hygieny pri použití WC. Interiér školy je riešený účelne              

a priestory sú hygienicky a esteticky udržiavané.  

      Triedy a ostatné miestnosti sú vymaľované, sú svetlé a vhodne  a esteticky 

upravené. V každej triede sú nové lavice a nábytok, teplota v triedach a stav 

osvetlenia zodpovedá stanoveným normám. Chodby sú priestranné, vyhovujúce     

pre žiakov na trávenie prestávok a ich bezpečný pohyb, sú veľmi pekne tematicky 

upravené a motivované. Zvonenie je melodické.  

V dolnej časti školy sú šatníkové skrinky pre každého žiaka, do ktorých si žiaci 

odkladajú obuv. Skrinky sú uzamykateľné. Priebežne sme jednotlivé kabinety            

a učebne  vybavili novým nábytkom a tým sme značne vylepšili celkové prostredie 

nielen pre žiakov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov.  

Priemerná naplnenosť bola 23 žiakov na triedu. Dochádzka žiakov ako aj 

pedagogických a nepedagogických pracovníkov bola dobrá.   

               
 

 Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
  

Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení 

všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. V škole sme 

zriadili konzultačnú miestnosť pre rodičov, kde  sa stretávajú nielen s vyučujúcimi, 

výchovným poradcom, školskou psychologičkou, ale aj s inými rodičmi.  

Rodičia sú členmi Rodičovskej rady prostredníctvom triedneho dôverníka. Sú 

informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami 

s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom 

internetovej stránky Edupage. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na 

škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy.  

Školská psychologička a výchovná poradkyňa vykonávajú konzultačnú a 

informačnú činnosti pre rodičov a zákonných zástupcov, poskytujú poradenské 

služby v oblasti psychického a kognitívneho vývinu žiakov. Koordinátorka pre 
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prevenciu sociálno-patologických javov spolu so školskou psychologičkou 

uskutočňujú konzultačné a informačné činnosti pre rodičov, priame a nepriame 

intervencie zamerané na rozvoj osobnosti žiakov pri problémoch v správaní - 

záškoláctvo, šikanovanie, narušené vzťahy v triede.  

Rodičia spolu s pedagogickými zamestnancami založili Nadáciu ŠROBÁRIK, 

dnes pretransformovanú na neinvestičný fond Šrobárik na podporu výučby cudzích 

jazykov, ako aj na podporu mimoškolských aktivít žiakov, predovšetkým súboru 

FIJALEČKA. Tento fond pomáha zabezpečovať učebnice a audiovizuálny materiál na 

výučbu cudzích jazykov, ale aj odbornú literatúru, metodicko-pedagogickú literatúru 

pre učiteľov a podporu súboru FIJALEČKA nákupom krojov, hudobných nástrojov. 

Školu navštevovali žiaci v hmotnej núdzi, ktorým sa poskytla zľava na 

stravovanie, učebné pomôcky a na poplatky v školských zariadeniach. Cestovné bolo 

preplácané všetkým dochádzajúcim žiakom, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle 

platných predpisov. 

Škola zorganizovala pre rodičov charitatívny projekt O umení umením, koncert 

Talenty a Deň matiek. Pravidelne zapájame rodičovskú verejnosť do Európskeho 

týždňa vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa žiaci stretávajú so zaujímavými 

povolaniami. 

 

XIV.  Práca v školskom klube 

Podľa pokynov POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2018/19 v školskom klube detí 

sme rozvíjali vedomosti, zručnosti a postoje detí získané vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb. Umožňovali sme aj deťom so 

SZP navštevovať ŠKD a tým podporovať ich adaptáciu na školu na cieľavedomú 

a systematickú prípravu na vyučovanie. Na skvalitnenie využívania voľného času 

sme ustanovili kariérovú pozíciu koordinátor voľného času, ktorým je v tomto 

školskom roku Mgr. Andrea Štupáková. Pracovali sme podľa nášho výchovného 

programu a plánu práce vypracovaného na školský rok 2018/2019. Dodržiavali sme 

stanovený režim dňa a vlastný rozvrh výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Školský klub detí je súčasťou plno-organizovanej základnej školy. V šk. roku 

2018/2019 sa činnosť realizovala v desiatich oddeleniach. Počet prijatých detí do 

školského klubu ku dňu 15. 09. 2018 bol 287. V druhom polroku ku dňu 01.02.2019 

bol počet detí 281. 
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Zloženie oddelení  bolo nasledovné: 

ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽKY TRIEDY 
POČET detí 

v I. polroku 

POČET detí 

v II. polroku 

1. odd. p. Mgr. Magdaléna Katonová I.A, II.B 27 27 

2. odd. s. Mgr. Andrea Štupáková  I.B, C 31 30 

3. odd. p. Mgr. Anna Kiniková I.D, II.D 30 29 

4. odd. p. Mgr. Ivana Kiššová I.E, II.E 27 31 

5. odd. p. PhDr. Hana Glezová II.A, III.B 30 30 

6. odd. p. Mgr. Eva Potočňáková II.C, B, E 27 27 

7. odd. p. Alena Višňovská III.A, B, IV.D 30 27 

8. odd. s. Mgr. Michaela Nemešová III.C, IV.B, C 23 23 

9. odd. p. Bc. Miriam Sotáková III.D, III.E 32 28 

10. odd. p. Mgr. Renáta Katonová III.F, IV.A 30 29 

 

Prvé mesiace činnosti sme zamerali na adaptáciu detí na školské prostredie. 

Deti sa zoznámili s priestormi školy, s vnútorným poriadkom školy a s režimom dňa.  

Režim dňa bol rozdelený na rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie. 

Zohľadňovali sme striedanie činností, pričom rešpektovali sme najmä potrebu detí na 

oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov, poskytovali sme 

priestor k precvičovaniu, upevňovaniu poznatkov detí nadobudnutých v škole 

a pokojnú atmosféru pri písaní školských úloh na základe dobrovoľnosti alebo 

požiadaviek rodičov.  

Rekreačná činnosť  

Keďže vyučovací proces vyvoláva v deťoch psychickú a fyzickú  únavu najskôr 

sme sa zameriavali na odpočinkovú a relaxačnú činnosť zameranú na oddych 

a uvoľnenie sa po skončení vyučovania. Snahou vychovávateliek bolo, aby aktivity 

boli psychicky a fyzicky nenáročné uskutočňovali sa v príjemnom a bezkonfliktnom 

prostredí a slúžili na odstránenie únavy. 
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Odpočinkovú činnosť v režime dňa sme zaraďovali po príchode do školského klubu 

a popoludní po obede. Deti oddychovali pri počúvaní  relaxačnej hudby, rozprávok 

alebo sme realizovali odpočinok tichom. Voľnými rozhovormi mohli deti vyjadriť svoje 

pocity, potreby, ale aj vyrozprávať svoje problémy, čo pomáhalo pri spoznávaní detí. 

Povzbudzovaním, pochvalou a niekedy aj pokarhaním sme sa snažili tlmiť, alebo 

podnecovať žiaduce a nežiaduce spôsoby správania a konania  detí, posilňovať 

a upevňovať mravné návyky a zvyky. 

Relaxačné činnosti  sme uskutočňovali vonku. Často sme využívali naše detské 

ihrisko a areál školského ihriska. Aktívny pohyb a každodenný pobyt na čerstvom 

vzduchu zabezpečoval otužovanie detského organizmu a jeho odolnosť voči 

chorobám. V prípade možnosti  sme organizovali telovýchovné chvíľky, pohybové 

hry, loptové hry v telocvični školy. 

Tematické oblasti výchovy 

       V rekreačnej činnosti sme striedali všetky oblasti výchovy:  

 pracovno-technickú oblasť 

 esteticko-výchovnú oblasť (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) 

 telesnú, zdravotnú a športovú oblasť 

 prírodovedno-environmentálnu oblasť 

 spoločensko-vednú oblasť 

 dopravnú oblasť 

Pri ich realizácií sme vychádzali zo záujmov detí. 

  V pracovno-technickej oblasti sme vytvárali podmienky na rozvoj technických 

a manuálnych zručností potrebných pre praktický život, rozvoj fantázie a tvorivosti 

detí. Učili sme deti kultivovať svoju vytrvalosť a spolupracovať so skupinou. Tak 

získavali zručnosti a spoznávali možnosti kreatívneho života. Zhotovené výrobky 

spestrovali priestory školy .  Tvorivosť, fantáziu a zručnosť si deti v mesiaci október 

vyskúšali pri „Jesenných inšpiráciách“ v tvorivej dielni vo všetkých oddeleniach. 

Zhotovovali sme tekvice, ovocie, postavičky z gaštanov a vytvorili jesennú výstavu vo 

vestibule školy. V mesiaci november opäť v  každom oddelení deti zhotovovali 

a púšťali šarkanov: „Šarkaniáda“.  Svoje pracovné zručnosti a fantáziu deti využili pri 

zhotovovaní vianočných ozdôb, pozdravov. Najkrajšie ozdoby boli vystavené 
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v priestoroch školy. Tak ako každý rok aj tento sme zhotovovali výrobky na vianočný 

jarmok.  V decembri sme mali naplánovanú akciu „Zimné vtáčie záhrady“, kde sme 

nielen maľovali, ale aj vytvárali vtáčie búdky. Z týchto výrobkov v januári p. 

vychovávateľky vytvorili „Zimnú záhradu“ vo vestibule školy. Pani Kiniková a 

Nemešová v mesiaci február opäť hľadali „Nádejného staviteľa“. Deti predstavili svoje 

krásne stavby z dostupných stavebníc. Krásna akcia „EKOmodelka“ – módna 

prehliadka šiat z odpadového materiálu  sa uskutočnila v mesiaci máj pod vedením p. 

Kinikovej.  

Esteticko-výchovná oblasť výchovy  pomáhala rozvíjať talenty a špecifické 

schopnosti či už vo výtvarnej, hudobnej alebo literárnej oblasti. Podnecovali sme 

záujem detí o kreslenie, maľovanie, lepenie, modelovanie, spievanie, hru na 

hudobné nástroje. Deti spoznávali nové techniky, materiály. Učili sme ich vážiť si 

kultúrne hodnoty a podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí.  

V novembri šk. roku 2018/2019 sa uskutočnila akcia „Poznaj svojho nepriateľa“ 

zameraná na ochranu pred vznikom užívania a šírenia drog. Deti navrhli, nakreslili 

pekné plagáty na danú tému. Svoje výtvarné umenie si vyskúšali pri maľovaní 

a modelovaní vtáčikov a vtáčích budiek „Zimné vtáčie záhrady“ zod. p. KatonováM., 

p. KatonováR. V predvianočnom období pri besiedke „Mikuláš, Mikuláš“, si deti mohli 

nakresliť svojho Mikuláša. V mesiaci marec p. Potočňáková a Glezová realizovali 

výtvarnú dielňu „Malý ilustrátor“ pre 2. ročník. Apríl sa niesol v znamení „Mám rád 

svoju školu“. Tak ako každý rok aj tento sa každé oddelenie  zapojilo do výtvarnej 

súťaže. Vyhlasovanie výsledkov, ceny a krátky program pod vedením p. Katonovej 

M. bola odmena za pekné výtvarne práce. 

Cieľom hudobno-výchovnej činnosti bolo posilňovať základy hudobnosti detí, 

pestovať vzťah k spevu, prebúdzať lásku k hudbe, rozvíjať schopnosti vnímať 

spevácke a hudobné prejavy, rozvíjať vlastnú hudobnú predstavivosť a tvorivosť. 

Tanečné kreácie deti predvádzali na diskotéke „Veselo je v ŠKD“ vo februári a v júni 

„Dovidenia škola“. 

Súčasťou literárnej výchovy a nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie bola 

rozprávka. Preto pomocou práce s čítaným textom, ale aj dramatizáciou rozprávky, 

kreslením na rozprávkovú tému sme učili deti čo je dobro, zlo, láska, nenávisť, 

múdrosť či ľudská hlúposť. Viedli sme deti k láske ku knihám pričom nám pomáhala 
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naša školská knižnica. Čitateľská gramotnosť našich detí bola jednou z priorít vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti. V mesiaci marec realizovali besedu „Z rozprávky do 

rozprávky“ p. Glezová, Štupáková a Kiššová. Krátke besiedky ku Dňu matiek 

realizovali vychovávateľky 1. ročníkov v spolupráci s učiteľkami v mesiaci máj. 

V telesnej, zdravotnej a športovej oblasti sme sa snažili viesť deti ku koncentrácii, 

k dosiahnutiu čo najlepších výkonov, k utváraniu a upevňovaniu morálnych vôľových 

vlastností, k záujmu o šport, otužovaniu tela, k zdravému spôsobu života. 

Rešpektovaním vekových osobitosti detí sme zabezpečovali optimálne zaťaženie 

detí. Dbali sme na dodržiavanie hygieny a bezpečnosti. Telesná, športová 

a zdravotná činnosť sa zameriavala na vybrané prvky atletiky, gymnastiky, 

športových hier, hier v prírode, individuálnych a kolektívnych športov. V septembri p. 

Katonová M., Štupáková, p. Kiniková a p. Kiššová zrealizovali na privítanie prvákov 

športovú súťaž „Hýb sa!“. Pre druhý až štvrtý ročník pripravili v októbri p.Glezová 

a p.Sotáková jesennú olympiádu. V tomto mesiaci sme mali aj popoludnie pri tanci 

„Tancom proti obezite“. Tak ako každý rok aj tento si deti vyskúšali svoju vytrvalosť 

a kondíciu pri hudbe a tanci. Odmenou boli misy plné ovocia. Všetko vymysleli p. 

Katonová M., R. a s. Nemešová. Január priniesol sneh, ktorý umožnil „Radovánky na 

snehu“. Všetky vychovávateľky so svojimi deťmi priebežne hrali hry na snehu, 

realizovali stavby zo snehu, bobovali sa, šmýkali a guľovali. Vo februári p. Sotáková 

a Štupáková pripravili „Zimnú olympiádu“ zameranú na prevenciu proti obezite 

a drogám. K zdravému životnému štýlu patrí aj správne stravovanie. Tradíciou na 

našej škole sa stala ochutnávka zdravého olovrantu. V tomto školskom roku 

pripravila p. Katonová R. avokádovú nátierku a p. Višňovská cícerovú nátierku. 

„Jarná míľa“ v máji pod vedením p.Sotákovej a Potočňákovej mala heslo – 

Športujem, lebo sa mám rád. Aj „Tanečný maratón“ svedčí o tom, že našou snahou 

je, aby deti mali dostatok pohybu a upevňovali si tak svoje zdravie. 

    Cieľom prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy je vnímať a spoznávať 

okolitú prírodu, pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia a význam 

dodržiavania základných zásad zdravej výživy. Snažíme sa o vytvorenie silnej citovej 

väzby s prírodou. Každodenné vychádzky sú priamym stykom s prírodou, priame 

pozorovanie prírody s deťmi, so zapojením všetkých zmyslov, experimentovanie, 

aktivity, hry. 
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V mesiaci október sme s deťmi  pripravili ochutnávku ovocných dobrôt „Zdravá 

hostina“, kde deti s p. Kinikovou, Štupákovou a Kiššovou  tvorili, ochutnávali a aj si 

zaspievali pesničky o jabĺčkach. Súťažili sme v mesiaci január, kedy p.Štupáková, 

Glezová a Potočňáková realizovali kvíz „Babičkine bylinky“. Deti si overili znalosti 

o bylinkách, zbere a ich využití v medicíne a kuchyni. 

V rámci spoločensko-vednej oblasti sme viedli deti k spoznávaniu svojej 

krajiny, jej histórie a súčasnosti. Snažili sme sa pestovať lásku k materinskému 

jazyku a k vlasti. Upevňovali sme u detí návyky slušného správania v škole a na 

verejnosti. Viedli sme ich k tomu, aby si vedeli priznať priestupky, nezvaľovali vinu na 

iného, nepoužívali neslušné slová. Učili sme deti ctiť a vážiť si svojich rodičov, 

chorých a starých rodičov. V mesiaci november  zrealizovali p. Višňovská, Glezová, 

Nemešová, Katonová R., Potočňáková besedu „Poznaj svojho nepriateľa“ zameranú 

na ochranu pred vznikom užívania a šírenia drog. V dnešnej dobe moderných 

technológií je nutné deti chrániť aj pred užívaním internetu a mobilných telefónov, čo 

sme realizovali v mesiaci január pomocou programu „OVCE.sk“, zod. p. Višňovská, 

Nemešová a Katonová R. Formovali sme v deťoch národné povedomie. Zaoberali 

sme sa otázkami mieru, demokracie, tolerancie a humanity v oblasti ľudských práv. 

Spoločensko-vedná činnosť nám umožňovala deti oboznámiť s významnými 

udalosťami: priblížili sme im tradície a zvyky na Mikuláša besiedkou „Mikuláš, 

Mikuláš“, a Vianoce formou besedy zodp. všetky vychovávateľky školského klubu 

detí. Nacvičovali a pripravovali sme darčeky ku Dňu matiek, na sv. Valentína. 

Pripomenuli sme si aj Deň učiteľov a Deň otcov. V mesiaci jún v rámci Dňa piknikov 

sa školské ihrisko zmenilo na piknikovú lúku „Letný piknik“. 

Cieľom dopravnej oblasti výchovy bolo vytvárať základné návyky bezpečného 

správania, poznať a rešpektovať základné pravidlá cestnej dopravy, získať návyky 

správneho správania sa v dopravných prostriedkoch, poznať význam a prácu 

mestskej a dopravnej polície. Deťom sme pripravovali súťaže a na PC riešili kvízy 

s dopravnou témou. V máji bol kvíz realizovaný p. Nemešovou „Bicyklom do školy“. 

Snažili sme sa starať o celkový fyzický i psychický rozvoj dieťaťa a posilňovať 

predovšetkým tie stránky osobnosti, ktoré sú špecifické pre jeho bezpečnosť. 

Zvýšený dôraz sme kládli na výcvik zmyslov, pozornosti, orientácie v priestore, 
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pohotovosti, obratnosti, ale i pamäti a na rozvíjanie myslenia. Realizovali sme 

v septembri napr. aj súťaž „Najrýchlejšie auto“ zodp. p.Sotáková a p. Katonová R. 

  Pri všetkých zložkách sme dbali na práva dieťaťa , uplatňovali prvky 

environmentálnej výchovy , či už rozhovorom alebo hrou. Snažili sme sa , aby deti 

mohli prezentovať svoje osobnostné schopnosti, empatiu, flexibilitu, komunikatívnosť, 

zmysel pre humor. Zapájali sme sa do projektov školy.  

Všetky vychovávateľky pomáhali pri aktualizovaní výzdoby vestibulu školy. Výzdobu 

vestibulu má na starosti p. Glezová, výzdobu podesty na schodisku p. Kiniková 

a Kiššová. Pomáhali sme pri zápise detí do 1. ročníka, pri realizovaní Dňa detí. 

Príprava na vyučovanie 

         Prípravu na vyučovanie môžeme rozdeliť do troch častí. Najdôležitejšou časťou 

je písomné vypracovanie domácich úloh. Druhú časť tvorí ústna príprava, kde sme 

dbali na precvičovanie učiva, na čítanie daného textu, ale aj detských časopisov. 

Precvičovali sme  s deťmi písanie diktátov, riešili tajničky zamerané na prebraté 

učivo. Tretia časť patrí didaktickým hrám, ktorými sme upevňovali získané vedomosti 

v škole. Pozornosť sme venovali slabo prospievajúcim deťom a deťom z menej 

podnetného prostredia. Deti sme k samostatnosti a dôslednosti, k prejavovaniu 

záujmu o nové informácie a získavaniu nových poznatkov z rôznych zdrojov. Pri tejto 

činnosti sme využívali spoluprácu s triednymi učiteľkami a školskou psychologičkou. 

         V šk. roku 2018/2019 v školskom klube detí pracovali dva záujmové krúžky. 

Hudobno-dramatický krúžok viedla p. Katonová a DSF Fijalečka/ prípravku viedla p. 

Štupáková.  

         V  šk. roku 2018/2019 sa uskutočnili štyri stretnutia MZ, ktoré viedla vedúca MZ 

p. Katonová. 

 V mesiaci december sme za pridelené financie od mestského zriaďovateľa 

a naše financie uskutočnili nákup spoločenských hier, konštrukčných hier, hračiek na 

obnovu herne ŠKD, vybavenie na floorbal, športové hry, notebooky a v spolupráci 

s vedením školy sme dali  objednávku na výrobu nábytku do kabinetu ŠKD začo sme 

veľmi vďační.  
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 V závere konštatujem, že úlohy, ktoré boli realizované, svedčia o pestrej 

činnosti, so širokým záberom rôznych aktivít. Činnosť bola usmerňovaná na 

všeobecne zamerané okruhy činností, aby sme deťom umožnili orientáciu v hlavných 

oblastiach výchovy, ktoré sa vekom prehĺbia  a špecializujú. Všetky ciele, úlohy a 

akcie, naplánované na jednotlivé mesiace, v  šk. roku 2018/2019 boli splnené v 

daných termínoch a pravidelne vyhodnocované na pracovných poradách.  

XV. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 

rok 2018 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

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

povinnosť 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

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

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

finančných aktivít 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
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XVI.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školsky rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Koncepčný zámer rozvoja školy napĺňa vízia školy: vytvoriť modernú, 

humánnu a tvorivú školu, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie 

a výchovu tak, aby každý žiak mohol rozvíjať základné spôsobilosti, vedomosti 

a postoje potrebné na svoje ďalšie vzdelávanie a život. 

V súlade s plnením vízie školy si škola stanovila dlhodobý strategický cieľ: 

vytvoriť modernú školu postavenú na tradíciách školy, ktorá poskytuje základné 

vzdelanie žiakom so zameraním na cudzie jazyky, volejbal, tvorbu a realizáciu 

rôznych projektov a rozvíjajúcu talent a nadanie žiakov v mimoškolských aktivitách. 
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Poslanie, zámer a strategické ciele školy sú zakomponované do jej 

PROFILÁCIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vyhodnotenie koncepcie za školský rok 2018/2019 v týchto oblastiach: 
 

1. Oblasť pedagogická (výchovno-vzdelávací proces)  

Aktivity a činnosti v edukačnom procese boli zamerané na: 

 uplatnenie školského vzdelávacieho  programu v praxi; 

 dôsledné plnenie učebných osnov a vzdelávacích štandardov; 

 doplnenie k školskému vzdelávaciemu programu učebného plánu pre žiakov 

so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre 

účely školskej integrácie; 

 implementáciu úloh z POP pre školský rok 2018-2019 do plánov MZ/PK 

a Plánu práce školy; 

 realizáciu výučby anglického jazyka od prvého ročníka všetkým žiakom školy; 
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 umožnenie výučby druhého cudzieho jazyka žiakom od piateho ročníka 

(nemecký jazyk,  ruský jazyk, francúzsky jazyk); 

 aplikovanie nových metód a foriem vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním 

projektového a programového vyučovania; 

 rozvoj a podporu talentov v športových triedach so zameraním na volejbal; 

 otvorenie športovej akadémie Mateja Tótha pre žiakov 1. a 2. ročníka so 

zameraním na všeobecnú športovú prípravu; 

 zlepšenie výučby informačných a komunikačných technológií zabezpečením  

softwarového vybavenia;  

 aplikáciu čitateľskej gramotnosti žiakov v projektoch Záložka do knihy spája 

školy, Čitateľský oriešok,  TASR do každej školy alebo pri tvorbe školského 

časopisu Pegas; 

 podporu špecifických schopností žiakov v rôznorodých záujmových útvaroch; 

 vytváranie spôsobilostí vnímať a chápať kultúru i tradície regiónu 

v programoch: O umení umením, Talenty a Slávnostná akadémia k 30. výročiu 

vzniku školy; 

 podporu a rozvoj technického vzdelávania žiakov v oblastiach súvisiacich 

s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce; 

 

 začlenenie sa žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami do bežných tried; 

 vytváranie podmienok pre rozvoj environmentálnej výchovy zameranej najmä 

na správanie sa žiakov k životnému prostrediu v projekte Zelená škola; 

 odstraňovanie prejavov šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie prostredníctvom besied so školským psychológom alebo v rámci 

projektu Druhý krok; 

 presadzovanie zdravého životného štýlu cez projekty: UNPLUGEED, Škola 

podporujúca zdravie – Školský mliečny program, Školské ovocie. 

 presadzovanie zdravého životného štýlu. 

 

2. Oblasť riadenia školy a organizácie života v škole 

Imidž a kvalita školy boli viditeľné a umocnené pri: 

 pri inovácii školského vzdelávacieho programu a ďalších pedagogických 

dokumentov a smerníc (Plán práce školy, Záznamy o záujmových útvaroch, 
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Edupage, asc Agenda, Internetová žiacka knižka ); 

 vytváraní dobrej klímy, demokratického prístupu k zamestnancom; 

 posilnení dobrej spolupráce so zriaďovateľom, mestským zastupiteľstvom; 

 aktívnej spolupráci s Radou školy, Prešovskou univerzitou (cvičná škola), 

materskými školami; 

 poskytovaní širokej škály záujmových útvarov; 

 zabezpečení bohatej mimoškolskej činnosti/exkurzie, výlety, školy v prírode, 

plavecký a lyžiarsky výcvik;  

 dosiahnutí úspechov v súťažiach a olympiádach v celoslovenských, krajských 

a obvodových kolách/volejbal, futbal, atletický štvorboj, florbal, streľba, 

Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, geografická, dejepisná, biblická, anglická 

olympiáda a iné; 

 dosiahnutí výborných výsledkov počas celoslovenského testovania žiakov 5. 

a 9. ročníka. 

3. Oblasť prezentácie školy na verejnosti 

Udržať a zvyšovať si konkurencieschopnosť školy upevní a zintenzívni vhodná 

prezentácia školy a budovanie si vzájomných vzťahov s verejnosťou. Napríklad: 

  zapájaním sa do projektov školy, 

 rozvíjaním folklórnych tradícií pros t re dn íc t vom  folklórneho súboru  

FIJALEČKA, 

 činnosťou školského parlamentu, ktorý pripravuje pútavé akcie a podujatia pre 

žiakov, zapája sa do projektu Starší mladším a naopak, 

 vydávaním školského časopisu PEGAS, internetový časopis PEGAS v rámci 

projektu „TASR do každej školy“, vedením webovej stránky školy; 

 spoluprácou s s Policajným zborom a Mestskou políciou v Prešove pri 

organizovaní besied, prednášok, s knižnicou P.O. Hviezdoslava a s ABC-

centrom voľného času pri organizácii súťaží a olympiád, s Hvezdárňou 

v Prešove, ktorá realizuje učebné programy a výtvarné súťaže, s rôznymi 

telovýchovnými inštitúciami – volejbalový klub Mirad, športovostrelecký klub 

ŠKP Prešov – Sekčov, Karate klub Junior Prešov; 

 realizáciou rôznych aktivít a prezentácií školy 
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4. Oblasť personálna 

Posilnenie motivácie učiteľov, rozvíjanie ich profesijného a osobného rastu sa 

realizovalo: 

 prostredníctvom metód a nástrojov autoevalvácie, napríklad analýzou 

dokumentov školy (výsledky hodnotiacej správy, úspešnosť žiakov na 

súťažiach a olympiádach), analýzou edukačných produktov (písomné 

a výtvarné práce, učebné osnovy, štatistiky), SWOT analýzou; 

 objektívnou a pozitívnou kontrolou pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v súlade s vypracovanými a vopred schválenými kritériami na 

hodnotenie; 

 podporovaním a zabezpečovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov; 

 interným vzdelávaním pedagógov cez MZ a PK; 

 posilnením kompetencií triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora, 

vedúceho MZ/PK; 

 vytváraním pozitívnej klímy na škole v esteticky upravených, čistých 

a udržiavaných  priestoroch školy, vzájomnou podporou a spoluprácou medzi 

vedením školy a učiteľmi, aj medzi učiteľmi navzájom. 

 

5. Oblasť materiálno-technického zabezpečenia školy 

Vytváranie optimálnych podmienok pre edukačný proces sa zabezpečilo: 

 v spolupráci so zriaďovateľom: - vyasfaltovala sa príjazdová cesta na 

školskom dvore a priečelia školy, vymenili sa svietidlá v telocvični, zakúpil sa 

nový nábytok do kabinetu školského klubu, konkrétne skriňa, stoly a poličky. 

Vylepšil sa signál WIFI, vymenil sa počítačový server školy Sanet, vytvorila 

sa učebňa SYNO a dokúpili sa interaktívne projektory. V mesiaci júl, august 

2019 sa zrealizovala oprava prípojky vody, potrubí vody, kúrenia 

v priestoroch kuchyne, zrekonštruovala sa elektrina a plyn v kuchyni 

a nainštaloval sa nový varný kotol; 

 zakúpením učebných a didaktických pomôcok/ počítače, interaktívne tabule, 

slúchadlá, mapy, vybavenie školskej dielne; 

 vytváraním podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov 

a zamestnancov. 
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6. Oblasť spolupráce s rodičmi 

Otvorenie školy rodičovskej verejnosti prinieslo: 

 medializáciu školy na verejnosti prostredníctvom webovej stránky školy, cez 
školský a internetový časopis PEGAS; 

 zviditeľnenie práce učiteľov otvorenými hodinami na prvom stupni a pri 
výučbe cudzích jazykov v rámci programu Európsky týždeň vzdelávania; 

 inovatívne a konštruktívne stretnutia rodičov s učiteľmi, vedením školy cez 
Rodičovskú radu a triedne aktívy; 

 spravovanie neinvestičného fondu Šrobárik na podporu mimoškolských 
aktivít žiakov, na zabezpečenie učebného a audiovizuálneho materiálu; 

 aktívne zapájanie sa rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového 

vzdelávania a voľno-časových aktivít. 

 

XVII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

SWOT analýza školy 

1. S i l n é s t r á n k y: 

 príprava žiakov na súťaže a úspešnosť žiakov v súťažiach; 

 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť učiteľov; 

 výborná tímová práca učiteľov, tvorivosť a ochota sa vzdelávať; 

 školský klub; 

 športové triedy so zameraním na volejbal; 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP;  / školský psychológ, učiteľ RŠF, asistenti 

z projektu; 

 realizácia školských a mimoškolských projektov; 

 vybudovanie interiéru a  e x t e r i é r u  školy - Sieň detí, administratívna časť, 

herňa ŠKD, odborné učebne FYZ, CHEM, BIO, VYV,HUV, multifunkčné 

ihrisko, tartanová dráha, altánok Rosnička, oddychovo-relaxačná časť pre 

školský klub; 

 estetická úroveň interiéru školy;  

 folklórny súbor Fijalečka; 
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 Školský parlament 

 Športová akadémia Mateja Tótha; 

 žiacka knižnica; 

 vydávanie školského časopisu Pegas; 

 bohatá ponuka záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti; 

 neinvestičný fond Šrobárik – financovanie učebných pomôcok, IKT, školskej 

knižnice  

 Rodičovská  rada  –  dobrá  spolupráca  a pomoc  rodičov  pri  materiálno-

technickej základni školy; 

 spolupráca s fakultami Prešovskej univerzity; 

 kvalitná webová stránka; 

 k o n t i n u á l n e  vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

 spolupráca s CPPaP Prešov; 

 vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru; 

  muži v učiteľskom zbore; 

  wifi pokrytie školy, vybavenie tried interaktívnymi tabuľami a projektormi; 

  kvalitné stravovanie / možnosť výberu jedál, automat na ovocie, šalátový pult. 

 

2. S l a b é s t r á n k y:  

 nedostatočné znalosti cudzieho jazyka učiteľov primárneho vzdelávania; 

 slabá komunikácia medzi učiteľom a rodičom; 

 vysoký počet vymeškaných hodín žiakmi; 

 zlé zaobchádzanie so školským majetkom; 

 nedostatočné zvukové vybavenie v Sieni detí; 

 nepripravenosť učiteľov pracovať s modernou technológiou; 

 nedostatok priestorov pre relaxáciu žiakov, málo oddychových zón. 

 

3. P r í l e ž i t o s t i: 

 uplatňovanie pedagogických inovácii vo výchovno-vzdelávacom procese 

smerujúce k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych 

osobných a sociálnych postojov a hodnôt; 

 prihlásenie sa do medzinárodného projektu Socrates Comenius;   
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 dostatok učebníc , učebných materiálov a pomôcok na školskom trhu;   

 prezentácia výsledkov a úspechov žiakov, organizovanie exkurzií, 

výchovných koncertov, divadelných a filmových predstavení. 

 

4. R i z i k á:  

 nízka časová dotácia na jednotlivé predmety v RUP; 

 odliv žiakov na osemročné gymnáziá alebo bilingválne gymnáziá; 

 zaťaženie učiteľov  v administratívnej práci; 

 nemotivujúce finančné ohodnotenie zamestnancov školy; 

 uvoľnenie disciplíny žiakov, závislosť žiakov na moderných technológiách. 

 

 

XVIII.   Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

 výsledky žiakov v predmetových súťažiach, olympiádach, športových 

súťažiach, účasť žiakov v projektoch školy; 

 práca učiteľov so žiakmi v mimovyučovacom čase - záujmová činnosť; 

 výsledky žiakov 5. ročníka v Testovaní 5-2018  zo SJL a MAT; 

 výsledky testovania 9. ročníka Testovanie 9-2019 zo SJL,MAT;  

 činnosť školského klubu detí; 

 vybavenosť školy IKT technológiami, učebnými pomôckami; 

  využívanie odborných učební; 

  zverejňovanie žiackych prác v interiéri školy;  

 realizácia aktivít so zameraním na prevenciu proti šíreniu drog, šikanovanie, 

záškoláctva, bezpečného používania internetu;  

 100 % prijatie žiakov na stredné školy; 

 spolupráca s materskými školami; 

 zapojenie sa do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola. 
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

 zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

 slabá čitateľská gramotnosť; 

 neuspokojivý stav školskej dochádzky žiakov na 1.  a 2. stupni; 

 zhoršujúca sa disciplína žiakov; 

 pasívny prístup žiakov k plneniu si školských povinností, nenosenie školských 

pomôcok. 

Návrh opatrení:  

 neustále zlepšovať kvalitu a trvácnosť osvojených vedomostí žiakov, klásť 

dôraz na čítanie s porozumením; 

 prehĺbiť spoluprácu s rodičmi za účelom informovanosti o vymeškaných 

hodinách a tým predchádzať veľkému počtu vymeškaných hodín prípadne 

záškoláctvu žiakov; 

 dodržiavať a prakticky uplatňovať všetky zásady a normy spracované 

v Školskom poriadku. 

 

 

XIX. Iné doplňujúce informácie o činnosti školy 

Prehľad o úrazoch 

Úrazy 2018/2019 

Pracovné úrazy 0 

Školské úrazy registrované 5 

   

Boli dodržané zásady BOZP a PO. 
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Spolupráca s Prešovskou univerzitou 

Medzi ZŠ Šrobárova 20, Prešov a Prešovskou univerzitou v Prešove je podpísaná 

Zmluva o spolupráci v zmysle § 37 ods. 2. Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Škola má štatút cvičnej školy.  

V školskom roku 2018/2019 sa v ZŠ Šrobárova Prešov realizovala prax -  súvislá 

pedagogická prax, náčuvová pedagogická prax a priebežná pedagogická prax v 

základných školách. 

Škola sa zapojila v spolupráci s Fakultou športu do projektu VEGA 1/0997/16 

„Štruktúra  talentovanosti ako determinant evaluácie športových predpokladov“. Išlo 

o diagnostiku pohybových zdatností žiakov 1. stupňa. 

V spolupráci s Katedrou Komunikačnej a literárnej výchovy PU v Prešove škola sa 

zapojila do výskumu jazykových znalostí žiakov 1. stupňa. 

 

Spolupráca s materskými školami 

Učiteľky 1. ročníka našej školy spolupracovali s MŠ Jurkovičova, Čergovská 

a Bernolákova podľa vopred vyhotoveného plánu, v ktorom umožnili predškolákom 

niekoľkokrát navštíviť a zapojiť sa do akcii školy – Deň otvorených dverí pre MŠ, 

workshopy na tému Voda, Talenty 2019 a divadelné predstavenie hudobno-

dramatického krúžku. Niektorých z týchto akcií sa zúčastnili aj deti z MŠ Bratislavská 

a Zemplínska.  
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XX.   Záver 

V závere môžeme skonštatovať, že úlohy z Plánu práce školy na školský rok 

2018/2019, ktoré vyplývajú z koncepčného zámeru školy sme splnili. Na základe 

vypracovaných zistení chceme sa zamerať na skvalitnenie edukačného procesu 

tvorbou kvalitných učebných programov, na rozvoj  osobnosti i talentu našich žiakov 

v spolupráci s rodinou i ďalšími sociálnymi partnermi. Manažment školy  bude 

naďalej posilňovať úlohu i motiváciu učiteľov vytváraním dobrých materiálnych 

podmienok i priaznivej klímy na našej škole. 

Za splnenie všetkých úloh, aktivít, akcií a projektov školy za školský rok 2018/2019 

patrí všetkým pedagogickým a i nepedagogickým zamestnancom školy, Rade školy, 

Rodičovskej rade veľké poďakovanie. Vysoko si vážime aj ústretovosť a spoluprácu 

so zriaďovateľom mesta Prešov. 

 

 

Mgr. Ján Mačej 

         riaditeľ školy 


