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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy za školský rok 2011/2012 
 

a.) základné identifikačné údaje o škole 
 

Škola:    Základná škola Nad Medzou 1 
Adresa školy:   Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Telefónne číslo školy:  053 / 44 23 754 
Faxové číslo:   053 / 42 99 754 
Internetová adresa školy: http://www.zsnadmedzou.sk 
Elektronická adresa školy: zsnadmedzou@gmail.com 
    riad.zsnm.snv@zoznam.sk 
Zriaďovateľ:   Mesto – Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7 
Vedúci zamestnanci školy: PeadDr. Julian Sopko  - riaditeľ školy 

PaedDr. Tatiana Višňovská - zástupca riaditeľa školy 
RNDr. Alica Kačengová  - zástupca riaditeľa školy 
Mgr. Anna Ruttkayová  - zástupca riaditeľa školy 

 

Rada školy:   
  Zástupcovia rodičov  žiakov  
    Ing. Miroslav Greš – predseda RŠ 
    Miriam Kacvinská 
    Mária Kopperová 
    Martina Majková 
 

  Zástupcovia pedagogických pracovníkov 
    Ing. Peter Špirka 
    RNDr. Beáta Hatalová 
 

  Zástupcovia nepedagogických pracovníkov 
    Jarmila Čižmáriková 
 

  Zástupcovia Mestského úradu 
    PharmDr. Ján Valjan 
    Ing. Zuzana Záborská 
    Ing. Ľubomír Pastiran 
    MUDr. Ján Pukluš 

  Predseda rady školy 
    Ing. Miroslav Greš 
 

Poradné orgány MZ,PK:  
vedúci  MZ 1.- 4.ročník  - PaedDr. Dana Hofericová 
vedúci  MZ školský klub  - Ľubica Buňová 
PK  SJL    - Mgr. Zuzana Petkáčová 
PK MAT -INF   - Mgr. Eva Mochnacká 
PK FYZ-CHE-PRI (BIO)- 
TEH (SEE,THD)   - Mgr. Miroslav Pollák 
PK cudzie jazyky  - PaedDr. Jozef Veisenpacher 
PK DEJ-ZEM (GEG) 
-OBV (OBN)    - Mgr. Marta Hojnošová 
PK VYV-TEV (TSV)- HUV- 
NBV-ETV   - Mgr. Želmíra Novotná 

http://www.zsnmsnv.edu.sk/
mailto:riad.zsnm.snv@zoznam.sk
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Výchovný poradca:   
    Mgr. Renáta Barabasová 

 
Koordinátori:    
    Environmentálna výchova  - Ing. Peter Špirka                                                 

Zdravá škola    - Mgr. Barbora Pagáčiková 
Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

- Ing. Peter Špirka 
- Mgr. Andrea Galdunová 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
- Mgr. Želmíra Novotná 

Zdravotnícka činnosť   - PaedDr. Iveta Mandáková 
Správca počítačovej siete  - Bc. Roman Luňák 
Koordinátor začlenených žiakov  - Mgr. Katarína Bryndzová 

 

   

b.) údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, údaje o počte detí v školskom klube 
 
Počet žiakov školy:     
      689  - 31 tried 

I. stupeň  263  - 13 tried  
II. stupeň 426  - 18 tried 

 
Počet žiakov začlenených:      

     21  
I. stupeň – primárne vzdelávanie    5 
II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie 16 

 
Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. V tomto školskom 
roku eviduje aj žiakov mimoriadne intelektovo nadaných žiakov   

 
    VI. A – Branislav Pencák 
    IX. A – Micheala Kubáňová 

                      
Školský klub:    
    počet oddelení:   7 

počet žiakov:   168 v priemere 
 

c.) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na strednej 

škole 
 
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 75 
Počet tried deviateho ročníka: 4 
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku:  88 
Počet žiakov končiacich v nižšom ročníku:  2  (Roman Čonka, Patrik Fabiš) 
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Testovania 9 – 2012 88 
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Výsledky Testovania 9 - 2012:     
úspešnosť SJL:  63,91 % 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 9,44 %  vyššia) 

                                                                  
úspešnosť MAT: 72,56 % 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 15,02  % vyššia) 
 

100%  úspešnosť v MAT dosiahli 8 žiaci školy: Nadežda Kopperová (IX.A), Jakub Bačinský (IX.A), 
Martin Kaščák (IX.A), Soňa Nováková (IX.A), Lenka Stoláriková (IX.A), Tomáš Čekovský (IX.A), Soňa 
Sabadínová (IX.A), Monika Čechová (IX.B). 

 

d.) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Prijatie žiakov deviatych ročníkov na štúdium na  stredné školy:    
všetci končiaci žiaci boli prijatí na štúdium na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov 
v Testovaní 9 - 2012.  
 

- na štátne gymnáziá:  35 žiakov 
- cirkevné gymnázium:  3 žiaci 
- na SOŠ:   48 žiakov 
- konzervatórium  2 žiaci 
 

Prijatie žiakov nižších ročníkov na štúdium:  2 žiaci 
 

Žiaci školy navštevujúci ZUŠ: 
 

- 120 žiakov t.j. 17, 42 %,  z toho dievčat 82 
- z toho na I. stupni - 37 žiakov, z toho 25 dievčat 
- na II. stupni  - 83 žiakov, z toho 57 dievčat                                      
 

e.) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 
 

Výsledky hodnotenia  žiakov: 
 
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 263 prospelo:  253 žiakov  t.j. 96,20% 
      neprospeli:  10 žiaci t.j. 3,80% 
      neklasifikovaní: 0 žiakov 
      komisionálne skúšky: 1 žiak – opravné skúšky 
      po komisionálnych  skúškach: 
        prospelo: 253 žiakov  t.j. 96,20 % 
        neprospeli :  10 žiaci  t.j. 3,80 % 

 
 Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 426 prospelo:  420 žiakov  t.j. 98,59 % 
      neprospeli:  2 žiaci t.j.  0,47 % 
      neklasifikovaní:    4 žiaci, 
         z toho 3 žiaci v zahraničí 
      komisionálne skúšky:   6 žiaci,  
         z toho 2 žiaci opravné skúšky 
      po komisionálnych skúškach: 
        prospelo:  425 žiakov, t.j. 99,77 % 
        neprospelo:  0 žiakov 
        neklasifikovaný:  1 žiak 



školský rok 2011/2012  5 / 36 

 

Z celkového počtu žiakov školy – 689  prospelo:  673 žiakov  t.j. 99,14 % 
      neprospelo:  12 žiakov  t.j. 0,86 % 
      neklasifikovaní:    4 žiaci 
      komisionálne  skúšky:   7 žiaci, 
         z toho 3 žiaci opravné skúšky 
      po komisionálnych skúškach: 
         prospelo:   678 žiakov, t.j. 98,40 % 
        neprospeli:  10 žiaci, t.j. 1,45 % 
        neklasifikovaný:  1 žiak 
                                                               
Oslobodení od predmetu: 
 

Počet žiakov oslobodených od TEV (TSV) ku koncu školského roka: 
 

na I. stupni čiastočne  0 
úplne   2 

 

na II. stupni čiastočne  8 
úplne   8 

 

spolu  čiastočne  8 
úplne   10 

 

Počet žiakov oslobodených od vyučovania NEJ – 2 žiaci -  1 žiak na I. stupni a 1 žiačka na II. stupni.  
Počet žiakov oslobodených od vyučovania ANJ – 1 žiačka -  na II. stupni 
Počet žiakov oslobodených od vyučovania SEE a THD – 1 žiačka -  na II. stupni  
 

Písomné práce: 
 

Na základe učebných osnov píšu vyučujúci matematiky na II. stupni štyri písomné práce z matematiky 
za školský rok v 6. – 9.ročníku, v 5.ročníku dve písomné práce. Učebné osnovy nepredpisujú písomné 
práce zo slovenského jazyka a literatúry, vyučujúci tohto predmetu píšu písomné práce podľa 
vlastného uváženia alebo po dohode v predmetovej komisii.    
 

Výsledky štvrtej (druhej) písomnej práce z matematiky: 
 

 
   

V.A úspešnosť 87,80 % 

V.B úspešnosť 65,71 % 

V.C úspešnosť 77,14 % 

V.D úspešnosť 73,03 % 
   

VI.A úspešnosť 82,10 % 

VI.B úspešnosť 63,65 % 

VI.C úspešnosť 63,80 % 

VI.D úspešnosť 63,48 % 
   

VII.A úspešnosť 70,91 % 

VII.B úspešnosť 64,42 % 

VII.C úspešnosť 52,08 % 
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Výstupné testy 
 

Z rozhodnutia vedenia školy a potrieb získania informácií stavu vedomostnej úrovne žiakov 
absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry, 
matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Žiaci druhého ročníka absolvovali výstupné testy z matematiky 
a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. ročníkov boli testovaní zo slovenského jazyka 
a matematiky /vstup do 9. ročníka ZŠ/, žiaci 5. - 8. ročníka boli testovaní z cudzieho jazyka, v každom 
ročníku len jeden cudzí jazyk, podrobný rozpis výstupných previerok bol známy všetkým vyučujúcim 
už v pláne práce školy. Na výstupe zo ZŠ boli preverení žiaci deviateho ročníka z oblasti úrovne 
ovládania cudzích jazykov, t.j. v IX.A ANJ aj NEJ, IX.B, IX.C a IX.D ANJ alebo NEJ. 
Výstupné testy z ďalších predmetov: 

- biológia - V. ročník 

- geografia - VI. ročník 

- fyzika - VII. ročník 
 

I. stupeň      

 Diktát SJL MAT VLA PRI - PDA 
      

II.A 1,43 87,52 % 90,08 % - - 

II.B 1,29 87,35 % 90,72 % - - 

II.C 1,47 88,60 % 93,64 % - - 
      

III.A Ø 1,08 83,04 % 78,45 % 86,78 % 78,96 % 

III.B Ø 1,10 85,86 % 78,36 % 88,65 % 84,06 % 

III.C Ø 1,50 66,94 % 79,30 % 83,10 % 85,41 % 

III.D Ø 1,50 79,35 % 72,75 % 81,70 % 78,99 % 
      

IV.A Ø 1,47 88,18 % 85,58 % 81,60 % 82,40 % 

IV.B Ø 2,15 86,36 % 76,16 % 86,21 % 76,85 % 

      

 

II. stupeň   

 SJL MAT 
   

VIII.A 71,50 % 61,09 % 

VIII.B 43,94 % 38,60 % 

VIII.C 49,55 % 42,16 % 

   

 
 Žiaci sú na výstupe zo ZŠ celonárodne testovaní zo slovenského jazyka a literatúry 
a matematiky. V snahe skvalitniť  prípravu žiakov na testovanie vyučujúci týchto dvoch profilových 
predmetov pripravujú žiakov 9.ročníka na testovanie formou nepovinných predmetov a zapájaním 

VIII.A úspešnosť 69,38 % 

VIII.B úspešnosť 49,47 % 

VIII.C úspešnosť 54,64 % 
   

IX.A úspešnosť 91,48 % 

IX.B úspešnosť 66,00 % 

IX.C úspešnosť 54,63 % 

IX.D úspešnosť 61,20 % 
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žiakov 9.ročníka v mesiaci november a žiakov 8.ročníka v mesiaci máj do celonárodného periodického 
testovania KOMPARO.  
 V tomto školskom roku sme  uskutočnili celoškolské testovanie žiakov piateho ročníka zo SJL 
a MAT, testy na základe štandardov a eximplifikačných úloh  v súlade s najnovšími poznatkami z 
tvorby testov pripravili vyučujúci v rámci predmetových komisií daných predmetov. Žiaci dostali 
spätnú väzbu, ktorá im umožnila porovnať svoje výsledky s výsledkami ostatných žiakov – 
percentuálnu úspešnosť daného žiaka, percentuálnu úspešnosť triedy a percentuálnu úspešnosť 
ročníka. 

 
Výstupné testy z cudzieho jazyka   

 

 Výstupné testy z cudzieho jazyk 

  Anglický jazyk Nemecký jazyk 
      

V.A  1.skupina 88,45 % - - 

  2.skupina 82,37 % - - 

V.B, C, D zmiešané skupiny 1.skupina 45,10 % - - 

  2.skupina 53,00 % - - 

VI.A  - -  83,00 % 

VI.B, C, D zmiešané skupiny - - 1.skupina 52,00 % 

    2.skupina 54,00 % 

VII.A  1.skupina 71,31 % - - 

  2.skupina 54,10 % - - 

VII.B, C zmiešané skupiny 1.skupina 52,64 % - - 

  2.skupina 63,40 % - - 

VIII.A  - - - 74,00 % 

VIII.B, C zmiešané skupiny - - - 53,00 % 

IX.A  1.skupina 80,57 % 1.skupina 74,00 % 

  2. skupina 66,37 % 2.skupina 66,37 % 

IX.B, C, D zmiešané skupiny 1.skupina 40,07 %  44,00 % 

  2.skupina 29.80 %   

  3.skupina 52.37 %   

      

 
Výstupne testy z biológie, geografie, fyziky 

 
Správanie: 

 

  I. polrok  II. polrok  

   spolu /  spolu / 

Výstupné testy z 
biológie 

 Výstupné testy z 
geografie 

 Výstupné testy z 
fyziky 

V.A 78,33 % VI.A 90,98 % VII.A 82,04 % 

V.B 74,05 % VI.B 80,38 % VII.B 73,92 % 

V.C 70,13 % VI.C 78,93 % VII.C 73,70 % 

V.D 55,24 % VI.D 79,32 %   
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dievčat dievčat 

znížená známka zo správania na stupeň   2 
      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

3/3 

  5. – 9. ročník 5/3 5. – 9. 
ročník 

4/2 

  1. – 9. ročník 5/3 1. – 9. 
ročník 

7/5 

      

znížená známka zo správania na stupeň   3 
      

  1. – 4. ročník 1/1 1. – 4. 
ročník 

0/0 

  5. – 9. ročník 0/0 5. – 9. 
ročník 

2/0 

  1. – 9. ročník 1/1 1. – 9. 
ročník 

2/0 

      

znížená známka zo správania na stupeň   4 
      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

0/0 

  5. – 9. ročník 0/0 5. – 9. 
ročník 

0/0 

  1. – 9. ročník 0/0 1. – 9. 
ročník 

0/0 

      

 
Výchovné opatrenia: 

 

  I. polrok  II. polrok  

   spolu / 
dievčat 

 spolu / 
dievčat 

napomenutia triednym učiteľom 
      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

2/0 

  5. – 9. ročník 16/2 5. – 9. 
ročník 

19/8 

  1. – 9. ročník 16/3 1. – 9. 
ročník 

21/8 

      

pokarhania triednym učiteľom 
      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

0/0 

  5. – 9. ročník 1/0 5. – 9. 7/0 
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ročník 

  1. – 9. ročník 1/0 1. – 9. 
ročník 

7/0 

      

pokarhania riaditeľom školy 
      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

1/0 

  5. – 9. ročník 5/0 5. – 9. 
ročník 

2/0 

  1. – 9. ročník 5/0 1. – 9. 
ročník 

3/0 

      

pochvala triednym učiteľom 
      

  1. – 4. ročník 12/10 1. – 4. 
ročník 

9/6 

  5. – 9. ročník 2/1 5. – 9. 
ročník 

6/2 

  1. – 9. ročník 14/11 1. – 9. 
ročník 

15/8 

      

 
pochvala riaditeľom školy 

      

  1. – 4. ročník 0/0 1. – 4. 
ročník 

1/1 

  5. – 9. ročník 8/4 5. – 9. 
ročník 

31/19 

  1. – 9. ročník 8/4 1. – 9. 
ročník 

32/20 

      

                                                                              

 

 

                                                     
Dochádzka  

 

 I. polrok  II. polrok  

 spolu/ ŽVOŠ Ø  na 1 žiaka / 
ŽVOŠ 

spolu/ ŽVOŠ Ø  na 1 žiaka / 
ŽVOŠ 

I. stupeň 
     

spolu 8 726/1 974 33,05/65,80 12 761/3 
443 

48,52/114,56 

ospravedlnené 8 705/1 953 32,97/65,10 12 721/3 
403 

48,37/113,43 

neospravedlnené 21/21 0,08/0,7 40/40 0,15/1,33 
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II. stupeň 
     

spolu 16 516/1 
201 

38,76/100,1 24 510/1 
900 

57,54/88,61 

ospravedlnené 16 490/1 
181 

38,71/98,42 23 939/1 
312 

56,02/109,33 

neospravedlnené 26/20 0,06/1,66 645/588 1,51/49 

     

I. a II. stupeň spolu 
     

spolu 25 242/3 
175 

36,58/75,59 37 271/5 
343 

54,09/127,21 

ospravedlnené 25 195/3 
134 

36,51/74,62 36 586/4 
715 

53,10/112,26 

neospravedlnené 47/41 0,07/0,98 685/628 0,99/14,95 

     
 

f)  zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 

Základná škola poskytovala v tomto školskom roku vzdelanie žiakom školy podľa štátneho 
vzdelávacieho programu a vytvoreného školského vzdelávacieho programu pre 1.- 4. ročník  a 5. – 8. 
ročník  ZŠ.  
9. ročník pokračoval vo  vzdelávaní podľa doteraz platných variantov. 
 

g.) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy 
 

Pedagogickí zamestnanci školy: 50 
primárne vzdelávanie:  16  
 z nich 1 zástupca riaditeľa školy,   
 - 1 asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v prvom ročníku 

- 1 pedagogický asistent  
 

nižšie sekundárne vzdelávanie 28  
 z nich 1 riaditeľ školy, 2 zástupcovia riaditeľa školy 

-  1 asistent pre dieťa zo zdravotným znevýhodnením 
 
vychovávateľky ŠKD:  6, (siedme oddelenie delené)  
 

Počet externých pedagogických zamestnancov:  7  
 

Počet odborných zamestnancov :    1 školský psychológ                                                                                                          
 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 17 
- školská jedáleň:  7 (z nich 1 vedúca ŠJ) 
- THP:    2 (ekonómka, tajomníčka školy) 
- prevádzkoví pracovníci: 7 (upratovačky 6 + školník 1) 
- ostatní:   1 (správca siete) 
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov                                                  
                                              
V ročníku 1. – 4.  je 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy 
V ročníku 5. – 9. je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy. 
 

Odbornosť vyučovania  
 

I. stupeň 85,97% 
 

 Evidujeme   14,03 %  neodborného vyučovania z dôvodu výučby cudzieho jazyka učiteľmi, 
ktorí majú kvalifikáciu na vyučovanie cudzieho jazyka na II. stupni a tiež z dôvodu zavedenia  
predmetov informatická výchova a cudzí jazyk v rámci ŠkVP, kde sa učitelia v súčasnosti 
dovzdelávajú. Neodborné vyučovanie nemeckého a anglického jazyka činí až 9,36 %, avšak všetci 
vyučujúci I. stupňa si už druhý rok dopĺňajú vzdelanie z cudzieho jazyka. 
 

II. stupeň 94,19 %   
 

 Vykazujeme 5,81 % -  nú  neodbornosť vyučovania z dôvodu dopĺňania úväzkov a  zavedenia 
nových predmetov v ŠkVP – ruský jazyk, informatika 
 
 6 vychovávateliek ŠKD má požadovanú kvalifikáciu. 

 

h.) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

V tomto školskom roku 2011/2012 absolvovali pedagogickí zamestnanci kontinuálne  vzdelávanie: 
 - adaptačné:  Mgr. Mária Lenardová  
  Mgr. Monika Jankurová 
  Mgr. Zuzana Pacáková 

Mgr. Renáta Marčuková  
  Bc. Iveta Jantošovitšová 
  Mgr. Katarína Bryndzová – odborný zamestnanec 
 

Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na 
vyučovanie Ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu ukončili : 
 

  PaedDr. Dana Hofericová 
  Mgr. Zuzana Žigrajová 
  Mgr. Andrea Galdunová 
 
Funkčného vzdelávania sa zúčastňujú RNDr. Alica Kačengová, Mgr. Anna Ruttkayová 
Od 1. 1. 2012 absolvovali kontinuálne vzdelávanie pedagogickí zamestnanci : 
 

Meno a priezvisko Program kontinuálneho vzdelávania 

PaedDr. Jozef Veisenpacher Za vykonanie rigoróznej skúšky 

Ing. Svetlana Hamráčková Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky 

Mgr. Daniela Duláková Obsluha interaktívnej tabule 

Mgr. Daniela Duláková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 

Mgr. Daniela Duláková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu 

Mgr. Dana Fabianová Obsluha interaktívnej tabule 

Mgr. Dana Fabianová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 
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Mgr. Dana Fabianová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu 

PaedDr. Mária Geršiová Obsluha interaktívnej tabule 

PaedDr. Mária Geršiová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 

PaedDr. Mária Geršiová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu 

Mgr. Želmíra Novotná Obsluha interaktívnej tabule 

Mgr. Želmíra Novotná Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 

Ľubica Buňová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyuč. 

Ing. Peter Špirka Tvorba tematických výchovno vzdelávacích plánov  pre 
biológiu 

Ing. Katarína Špirková Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky 

Ing. Katarína Špirková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 

Ing. Katarína Špirková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 

Ing. Katarína Špirková Obsluha interaktívnej tabule 

Mgr. Želmíra Novotná Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 

Mgr. Miroslav Murgáč Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 

Mgr. Tomáš Sliva Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 

Mgr. Tomáš Sliva Snoubordingový inštruktorský kurz 

RNDr. Alica Kačengová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 

Ing. Darina Novotná Tvorba didaktických testov na ZŠ 

PaedDr. Dana Hofericová Vyučovanie anglického jazyka pre ml. školský vek 

Mgr. Zuzana Žigrajová Vyučovanie anglického jazyka pre ml. školský vek 

PaedDr. Ľudmila Smiková Za vykonanie rigoróznej skúšky 

PaedDr. Ľudmila Smiková Za absolvovanie rozširujúceho štúdia 

Mgr. Andrea Galdunová Vyučovanie nemeckého jazyka pre ml. školský vek 

Mgr. Tomáš Sliva Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 

Mgr. Klaudia Balážová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 
 

i.) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

27.09.2011  Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania – 
   kontinuálne vzdelávanie MPC Košice, - Sliva Karabinová 
03.10.2011  Finančná gramotnosť škôl – kontinuálne vzdelávanie, MPC Prešov 
   PaedDr. Julian Sopko 
03.10.2011  seminár OXFORD UNIVERSITY PRESS , MPC Prešov , PaedDr. Dana Hofericová 
13.10.-15.10.2011 Veľtrh enviromentálnych výučbových programov Sliač, Slovenská agentúra  
   životného prostredia  
19.10.2011  Pamiatky UNESCO, školský úrad, Mgr. Marta Hojnošová, Špirka 
20.10.2011  prezentačná výstava edukačnej a IKT techniky a elektroniky Zvolen 
25.10.2011  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, MPC Prešov, PaedDr. Julian Sopko 
 
27.10.2011  konferencia : Slovenské školy v sieti európskych projektov, eTwinning  Žilina, 
   PaedDr. Tatiana Višňovská 
27.10.2011  Ako ďalej vo výučbe geografie na ZŠ a SŠ, MPC Prešov, Mgr. Marta Hojnošová 
07.11.2011  Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní, MPC Košice, PaedDr. Julian  
   Sopko 
14.11.-16.11.2011 Aktualizačné vzdelávanie :Tabuľkový procesor Excel2007 pre začiatočníkov, 
   Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš,  PaedDr. Julian Sopko,  

RNDr. Alica Kačengová, PaedDr. Tatiana Višňovská 
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16.11.2011  Postavenie školského klubu v systéme výchovy mimo vyučovania, MPC  
   Prešov, Ľubica Buňová 
19.11.2011  Kurz Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove, MPC Prešov,  

Mgr. Tomáš Sliva 
07.12.2011  Kurz Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove, MPC Prešov,  

Mgr. Tomáš Sliva 
09.12.2011  seminár pre učiteľov občianskej výchovy k problematike spotrebiteľskej  
   Výchovy, MPC Prešov, Mgr. Renáta Barabasová 
13.12.2011  Inkluzívne vzdelávanie v bežnej školskej praxi,poradňa pre občianske a ľudské 
   Práva, PaedDr. Julian Sopko, PaedDr. Tatiana Višňovská 
17.01.2012  inštruktážny seminár: Ako vyplniť prihlášku na mobilné projekty Leonardo da  
   Vinci 2012, Košice, Ing. Katarína Špirková, Mgr. Monika Jankurová 
24.01.2012  odborný seminár pre učiteľov matematiky na ZŠ, MPC  Košice a NÚCEM,  

Mgr. Eva Mochnacká 
02.03.2012  metodicko-didaktický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ: 
   Gramatika bez nudy, FF UPJŠ Prešov, Ing. Darina Novotná 
20.03.2012  Tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre biológiu v rámci 
   školského vzdelávacieho programu ,MPC Prešov, Ing. Peter Špirka 
30.03.2012  Prevencia drogovej závislosti, hnutie Kruciáta - cesta pomoci závislým, 
   Mgr. Zuzana Pacáková 
04.04.2012  Workshop „ Socioterapia, psychoterapia a dieťa“, Inštitút psychoterapie 
   a socioterapie v spolupráci s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva 
   pri ZŠI v Kremnici, Mgr. Katarína Bryndzová 
17.04.2012  seminár OXFORD UNIVERSITY PRESS,MPC Prešov, PaedDr. Dana Hofericová 
25.04.-28.04.2012 medzinárodná konferencia Zvyšování kvality ve vzdelávaní v kraji Vysočina OP  
   VK, ZŠ Nuselská  Havlíčkův Brod, PaedDr. Julian Sopko 
26.04.-27.04.2012 kontaktný seminár slovanských krajín eTwinning Bratislava, PaedDr. Tatiana 
   Višňovská, Mgr. Zuzana Suľovská 
10.05.2012  seminár pre učiteľov ZŠ: Discover your English Word,MPC  Prešov,  
   Mgr. Zuzana Žigrajová 
06.06.2012  Využívanie prvkov pedagogiky F. Ketta v osnovách predmetu náboženská 

výchova, Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy , Spišská Nová Ves, 
PaedDr. Beáta Palková 

29.06.2012  koordinátor drogovej prevencie, MPC Prešov, Ing. Peter Špirka 
 
Dvadsať  pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo školenia pre prácu s interaktívnou tabuľou. 
Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ,PK 
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany 
  
Činnosť učiteľov školy v mestských metodických orgánoch 

 
Mgr. Daniela Duláková  klubová rada I. st.  členka 
RNDr. Alica Kačengová  klubová rada CHE  predseda 
Mgr. Miroslav Murgáč  klubová rada TSV  člen 
Ing. Darina Novotná  klubová rada NEJ  členka 
Ľubica Buňová   klubová rada ŠKD  členka 
Mgr. Anna Ruttkayová  klubová rada FYZ  členka 
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Aktivity na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

Doplňujúce aktivity 
 

K týmto formám patria netradičné formy vyučovania, ktorými sa snažia vyučujúci spestriť vyučovací 
proces a ktoré žiakom umožňujú v krátkom čase osvojiť si množstvo poznatkov a rozšíriť svoje 
vedomostí nad  rámec svojich štandardných. 
Aj tu chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí tieto aktivity prevádzajú napriek tomu, že ich 
príprava aj samotné zrealizovanie je náročnejšie ako príprava na klasickú vyučovaciu hodinu. 
 

V prvom polroku boli zrealizované: 
 

30.09.2011 exkurzia Cesta mlieka v rámci projektu Objav mlieko do Matejoviec pri Poprade- 
  Zúčastnili sa triedy II.A, IV.A 
  Pripravili: p. uč. Duláková, Gondová 
14.10.2012  exkurzia pre 6. ročník Poprad-Gánovce Pripravila: p. uč. Kolesárová 
 

19.10.2011 Solivar Prešov. Pre žiakov 8. ročníka. Pripravil p. uč. Špirka 
 

25.10.2011 Planetárium Prešov pre žiakov IV.A triedy 
  Pripravila: p. uč. Gondová 
 

03.11.2011 Matica slovenská  a jej význam pre kultúrny a národný rozvoj slovenského národa, 
  Martin. Pre žiakov 9. ročníka pripravili p. uč. Kolesárová, Barabasová, Balážová, 
  Petkáčová 
 

14.12.2011 a 15.12.2011  
  exkurzia do Viedne, ktorej sa zúčastnilo 30 žiakov. Navštívili Hundertwasserhouse, 
  Schönbrunn, kde sa natáčal film o cisárovnej Sisi. 

Pripravili: p. uč. Pacáková, zúčastnili sa p. uč. Novotná D., Legátová 
       
V druhom polroku boli zrealizované celodenné exkurzie : 
 

24.04.2012 exkurzia pre žiakov 5. ročníka do Levoče. Pripravili p. uč. Kolesárová, Barabasová 
 

27.04.2012 Po stopách velikánov našej národnej literatúry Jasenová – Dolný Kubín. Pre žiakov  
  7. ročníka zorganizovali p. uč. Petkáčová, Legátová 
 

11.05.2012 exkurzia do Kežmarku pre žiakov 7. ročníka. Pripravili p. uč. Legátová Kolesárová 
 

15.05.2012-16.05.2012 exkurzia do Oswienčimu, Krakova a Wielicky. Pripravili p. uč. Petkáčová, 
   Legátová 
 

13.05.2012  exkurzia na Poľanu, pre žiakov VIII.A ,VIII.C pripravil p. uč. Veisenpacher, Hatalová 
13.05.2012 exkurzia do Banskej Štiavnice, Kremnice, Bojníc. Pre žiakov VII.A,VIII.B pripravili  

p. uč. Legátová, Balážová K. 
 

23.05.2012 exkurzia pre členov astronomického záujmového útvaru a žiakov IX.C  v Planetáriu  
  Prešov 
  Pripravili: p. uč. Kriegerová, Pollák 
 

28.05.2012 exkurzia do Rádia Lumen v Banskej Bystrici a do benediktínskeho kláštora v  
  Sampore. Pripravila: p. uč. Palková 
 

08.06.2012 exkurzia v Spišskej kapitule v rámci akcie Kapitula deťom . Pripravili p. uč.  
  Palková, Hamráčková 
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Hodinové exkurzie: 
 

Múzeum Spiša - Energia 3. tisicročia . Pripravil p. uč. Špirka pre žiakov 7. a 8. ročníka 
Hasičská stanica - pre žiakov 8. ročníka pripravil p. uč. Špirka 
Triedička odpadu - pre žiakov 8. ročníka pripravil p. uč. Špirka 
Čistička odpadových vôd pre žiakov 7. ročníka pripravili p. uč. Špirka, Hatalová 
Exkurzia vo firme Embraco - pre žiakov ôsmych ročníkov pripravil p. uč. Špirka 
Návšteva Múzea Spiša – výstava Zem na ktorej žijeme pre žiakov 5. ročníka pripravil p. uč. Špirka 
Žiaci III.A sa zúčastnili výstavy Baníci tvoria 
 

Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými 
formami vyučovania a aj tým, ktorí sa venujú rozvíjaniu schopností a záujmov detí v mimoškolským 
činnostiach ďakujeme. 
 

Školské aktivity: 
    

Žiaci siedmych ročníkov absolvovali lyžiarsky výcvik v Poráčskej doline 
Žiaci tretích ročníkov absolvovali základný plavecký výcvik v ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves 
Žiaci šiestych ročníkov absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi  
Žiaci II.A, II.C, III.A, III.B, III.C,III.D ,IV.A sa zúčastnili školy v prírode v Ľubovnianskych kúpeľoch 
 

Pravidelne sa uskutočňujú rozhlasové relácie v školskom rozhlase podľa  harmonogramu. 
 

Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými 
formami vyučovania ďakujeme. 

Iné aktivity školy v školskom roku 2011/2012 
 

07.102011  Európsky deň rodičov a školy pod réžiou  p. uč. Gondovej, 
V spolupráci s p. uč.  Lenardovou 

17.10.2011  Svetový deň zdravej výživy pripravili p. uč. Lenardová, Turancová 
24.10.2011  Súťaž o najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici 
   Pripravili p. uč. Petkáčová, Blahovská, Hofericová, Uličná 
23.11.2011  Benefičný koncert Deti mestu  

Do programu sa zapojila II.A trieda a III.B trieda p. uč. Duláková, Uličná 
08.12.2011  Účasť na baníckej slávnosti Šachtár. Zúčastnila sa II.B, IV.B 
06.12.2011  Mikuláš 
22.03.2012   Svetový deň vody. Pripravila p. uč. Pagáčiková 
03.04.2012  Noc s Andersenom. Pripravili p. uč. Galdunová, Lenardová, Turancová 
26.04.2012  Deň Zeme. Pripravili p. uč. Špirka, Galdunová 
15.05.2012  Olympijský beh mestom . Zúčastnili sa žiaci školy s p. uč. Lenardovou, 
   Murgáčom,  Novotnou Ž., p. uč. Slivom 
17.05.2012  MISS bábika. Pripravila p. uč. Pagáčiková 
   jesenný a jarný zber papiera      
 

Jeseň - najlepší jednotlivci v zbere papiera 
 

I. stupeň  II. stupeň  
    

Zekucia II.A Džubáková VIII.C 

Donthová III.B Vaňo VI.A 

Viežbová IV.A Brandobur V.A 
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Vyhodnotenie tried podľa kilogramov na jedného žiaka  
 

I. stupeň  II. stupeň  
    

II.A 53,30 kg VI.A 40,78 kg 

II.B 36,61 kg V.A 39,92 kg 

I.B 35,29 kg IX.A 32,73 kg 

    
 

Jar - najlepší jednotlivci v zbere papiera 
 

I. stupeň  II. stupeň  
    

    Nováková I.A Krušinská VI.B 

Majerčík I.A Vaňo VI.A 

     Kuzma    I.B Farkašovská V.D 

    
 

Vyhodnotenie tried podľa kilogramov na jedného žiaka  

 

I. stupeň  II. stupeň  
    

I.A 118,75 
kg 

VI.B 45,00 kg 

II.A 86,80 kg VI.A 39,78 kg 

I.B 67,71 kg V.D 32,23 kg 

    
 
 Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových predstavení, 
karnevalom v ŠKD, Mikulášskym posedením, Vianočnou besiedkou, besiedkou v rámci a inými 
aktivitami a súťažami, ktoré   boli veľmi dobre pripravené. 
 Z mnohých aktivít spomenieme napr.  jesenné a jarné brigády, aktivity k Dňu Zeme, kvízy 
o zdravej výžive, malá návrhárka, malý staviteľ, Päťboj - športové popoludnia . V rámci spolupráce 
s MŠ pripravovali darčeky pre budúcich prvákov darčeky pre mamičky, pozdravy vianočné, 
veľkonočné. Navštevovali podujatia CVČ, divadelné predstavenia, mestskej knižnice, GUS, múzea 
v Spišskej Novej Vsi. V rámci podpory športových aktivít u detí ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného 
štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
 
Rodičovské združenie pripravilo  pri príležitosti MDD pre žiakov primárneho vzdelávania sladké 
prekvapenie a pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania zábavné popoludnie DISCO, ktoré sa 
nekonalo pre nízky počet záujemcov. 
Vychovávateľky školského klubu pripravili pre deti popoludnie plné hier a súťaží pri príležitosti MDD. 
Výsledky školy: 
 

Úspechom školy sú: 
- dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky končiacich žiakov 9. ročníkov v Testovaní 9, čo svedčí 
o kvalitnej práci pedagógov školy 
- výsledky v predmetových olympiádach, postupových súťažiach, športových aktivitách a iných 
súťažiach  
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Úspechy žiakov školy: 
 
Výsledky súťaží a olympiád 
 
V tomto školskom roku sa  žiaci  našej školy zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých dosahovali pekné 
úspechy. Tieto výsledky sú obsiahnuté v správach predmetových komisií. Uvádzame výraznejšie 
výsledky z obvodného, okresného a krajského  kola a pre porovnanie aj výsledky týchto žiakov na 
školskom kole. 
 
Pytagoriáda 
 

3.ročník 
1.miesto školské kolo   -M. Mihok(III.D)  p. uč. Fabianová 
23.miesto obvodné kolo  -M. Mihok(III.D)  p. uč. Fabianová 
 

4.ročník  
1.miesto školské kolo    - O. Pencák (IV.A)  p. uč. Gondová 
2.miesto školské kolo   - V. Hrušovská (IV.A)  p. uč. Gondová  
10.miesto obvodné kolo  - V. Hrušovská (IV.A)  p. uč. Gondová 
3.miesto školské kolo   - T. Vikiszály (IV.A)  p. uč. Gondová 
16.miesto okresné kolo   - T. Vikiszály (IV.A)  p. uč. Gondová 
6.miesto školské kolo   - L. Petrová (IV.A)  p. uč. Gondová 
23.miesto okresné kolo   - L. Petrová (IV.A)  p. uč. Gondová 
4.miesto školské kolo   - E. Nováková (IV.B)  p. uč. Lenardová 
26.miesto okresné kolo   - E. Nováková  (IV.B)  p. uč. Lenardová 
5.miesto školské kolo   - N. Horbaľová (IV.B)  p. uč. Lenardová 
 

5.ročník  
1.miesto školské kolo    - E. Fabiánová (V.D)  p. uč. Hančáková 
2.miesto školské kolo   - Š. Servatka (V.D)  p. uč. Hančáková 
5.miesto školské kolo   - CH. Ernest (V.A)  p. uč. Hodáková 
8.miesto obvodné kolo   - CH. Ernest (V.A)  p. uč. Hodáková 
4.miesto školské kolo   - E. Blašková (V.A)  p. uč. Hodáková 
11.miesto obvodné kolo  - E. Blašková (V.A)  p. uč. Hodáková 
9.miesto školské kolo   - Z. Tormová (V.D)  p. uč. Hančáková 
18.miesto okresné kolo   - Z. Tormová  (V.D)  p. uč. Hančáková 
 

6.ročník  
1.miesto školské kolo    - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Mochnacká 
8.miesto obvodné kolo   - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Mochnacká 
2.miesto školské kolo   - L. Witkovský (VI.A)  p. uč. Mochnacká 
 
7.ročník  
1.miesto školské kolo    - S. Mitterová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
8.miesto obvodné kolo   - S. Mitterová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
2.miesto školské kolo   - Ľ. Kopnický (VII.A)  p. uč. Hatalová 
3.miesto školské kolo   - V. Čurillová (VII.B)  p. uč. Hojnošová 
6.miesto školské kolo   - M. Varkonda (VII.A)  p. uč. Hatalová 
3.miesto okresné kolo   - M. Varkonda (VII.A)  p. uč. Hatalová 
8.miesto školské kolo   - L. Grešová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
6.miesto okresné kolo   - L. Grešová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
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Matematická olympiáda 

          
5. ročník  
1.-3.miesto školské kolo  - E. Blašková (V.A)  p. uč. Hodáková 
4.-5.miesto obvodné kolo  - E. Blašková (V.A)  p. uč. Hodáková 
1.-3.miesto školské kolo  - CH. Ernest (V.A)  p. uč. Hodáková 
6.-9.miesto obvodné kolo  - CH. Ernest (V.A)  p. uč. Hodáková 
1.-3.miesto školské kolo  - R. Hatalová (V.A)  p. uč. Hodáková 
 
6. ročník  
1.-2.miesto školské kolo  - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Mochnacká 
4.miesto okresné kolo   - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Mochnacká 
1.-2.miesto školské kolo  - N. Pramuková (VI.D)  p. uč. Hančáková 
 
7. ročník  
1.miesto školské kolo   - M. Varkonda (VII.A)  p. uč. Hatalová 
2.-3.miesto školské kolo  - L. Grešová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
9.miesto obvodné kolo   - L. Grešová (VII.A)  p. uč. Hatalová 
4.miesto školské kolo   - V. Wolfová (VII.C)  p. uč. Hodáková 

 
8. ročník  
1. miesto školské kolo   - F. Weiser (VIII.A)  p. uč. Pollák                                                 
 
9. ročník 
1.-5.miesto školské kolo  - D. Lindtner(IX.A)  p. uč. Mochnacká 
1.-5.miesto školské kolo  - M. Koňak (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
4.-5.miesto obvodné kolo  - M. Koňak(IX.A)  p. uč. Mochnacká 
1.-5.miesto školské kolo  - N. Kopperová(IX.A)  p. uč. Mochnacká 
2.-3.miesto obvodné kolo  - N. Kopperová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
21.miesto krajské kolo   - N. Kopperová(IX.A)  p. uč. Mochnacká 
1.-5.miesto školské kolo  - J. Bačinský(IX.A)  p. uč. Mochnacká 

 
KLOKAN 
Radoslava Hatalová (V.A) p. uč. Hodáková školský šampión    90,80% 
Branislav Pencák (VI.A)  p. uč. Mochnacká úspešný riešiteľ  82,50% 
Richard Tkáč (VI.A)  p. uč. Mochnacká úspešný riešiteľ  65% 
 

Šaliansky Maťko 
 

II. kategória  
1. miesto školské  kolo - reprezentoval  Viktor Kopper  (V.A) p. uč. Legátová 
 

II. kategória   
1. miesto školské  kolo - reprezentovala  Veronika Kiniková (VI.D) p. uč. Balážová 
 
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 
 

1. miesto školské kolo  - Lenka Stoláriková (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
3. miesto obvodné kolo  - Lenka Stoláriková (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
2. miesto školské kolo  - Jakub Bačinský (IX.A)   p. uč. Petkáčová 
3. miesto školské kolo  - Simona Barabasová (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
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Hviezdoslavov Kubín 
 

I. kategória - poézia 
1. miesto školské kolo  - Michaela Donthová (III.B)  p. uč. Uličná 
2. miesto školské kolo  - Jeniffer Šaššová (III.C)   p. uč. Hofericová  
3. miesto školské kolo  - Nina Šmelková (III.D)   p. uč. Fabiánová 
 

II. kategória - poézia 
1. miesto školské kolo  - Dominika Duchová (V.C)  p. uč. Balažová  
2. miesto školské kolo  - Marianna Kotradyová (V.D)  p. uč. Balažová  
3. miesto školské kolo  - Tímea Bocanová (V.A)   p. uč. Legátová 
3. miesto obvodné kolo - Jakub Vaňo  (VI.A)   p. uč. Petkáčová 
 

III. kategória – poézia 
2. miesto školské kolo  - Simona Stanislavová (IX.C )  p. uč. Legátová 
3. miesto školské kolo  - Kristína Jasečková (VIII.C)  p. uč. Kolesárová 
 

I. kategória- próza 
1. miesto školské kolo  - Olívia Gardošíková(III.C)  p. uč. Hofericová 
2. miesto školské kolo  - Eliška Nováková(IV.B)   p. uč. Lenardová  
3. miesto školské kolo  - Samuel Vanko(II.C)   p. uč. Smiková 
 

II. kategória – próza 
1. miesto školské kolo              - Viktória Klingová (VII.A)  p. uč. Legátová   
3. miesto spádové kolo  - Viktória Klingová (VII.A)  p. uč. Legátová  
2. miesto školské kolo  - Dominika Deptová (V.D)  p. uč. Balažová  
3. miesto školské kolo  - Lucia Grešová (VII.A)   p. uč. Legátová 
3. miesto školské kolo  - Patrícia Muchová  (VII.A)  p. uč. Petkáčová 
3. miesto školské kolo  - Natália Oračková (VII.B)  p. uč. Petkáčová 
 

III. kategória – próza 
1. miesto školské kolo  - Nadežda Kopperová  (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
2. miesto školské kolo  - Katarína Lapšanská (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
3. miesto spádové kolo  - Katarína Lapšanská (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
 

Olympiáda anglického jazyka  
 

Kategória 1A 
1. miesto školské kolo  - Lucia Grešová (VII.A)     p. uč. Veisenpacher 
2. miesto obvodné kolo - Lucia Grešová (VII.A)   p. uč. Veisenpacher 
2. miesto školské kolo  - Branislav Pencák (VI.A)  p. uč. Veisenpacher 
3. miesto školské kolo  - Matej Varkonda (VII.A)  p. uč. Jankurová 
4. miesto školské kolo   - Lenka Kočišová (VII.B)   p. uč. Špirková 
5. miesto školské kolo  - Simona Denešová (VI.A)  p. uč. Veisenpacher 
6.miesto  školské kolo  - Andrea Majerníková (VI.A)  p. uč. Sliva 
7. miesto školské kolo  - Martin Mattoš (VI.A)   p. uč. Sliva 
8. miesto školské kolo  - Viktória Bednárová (VI.C)  p. uč. Hamráčková 
9. miesto školské kolo  - Miriam Sokoláková (VI.A)  p. uč. Veisenpacher 
10. miesto školské kolo  - Lukáš Wikartovský (VI.A)  p. uč. Sliva 
11. miesto školské kolo  - Matúš Grendel (VI.B)   p. uč. Jankurová 
11. miesto školské kolo  - Natália Tatárová (VI.C)   p. uč. Hamráčková 
12. miesto školské kolo  - Matej Bazár (VI.C)   p. uč. Hamráčková 
13. miesto školské kolo  - Lucia Mihoková (VI.D)   p. uč. Sliva 
14. miesto školské kolo  - Barbora Králová (VIII.B)  p. uč. Špirková 
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Kategória 1B 
1. miesto školské kolo  - Marek Koňak (IX.A)   p. uč. Veisenpacher 
6. miesto obvodné kolo - Marek Koňak (IX.A)   p. uč. Veisenpacher 
2. miesto školské kolo  - Samuel Dikant (VIII.A)   p. uč. Veisenpacher 
3. miesto školské kolo  - Katarína Kapustová (IX.A)  p. uč. Jankurová 
4. miesto školské kolo  - Michaela Kubáňová (IX.A)  p. uč. Veisenpacher 
5. miesto školské kolo  - Klaudia Korpeľová (IX.A)  p. uč. Veisenpacher 
6. miesto školské kolo  - Lucia Kačengová (IX.A)   p. uč. Veisenpacher 
7. miesto školské kolo  - Nadežda Kopperová (IX.A)  p. uč. Veisenpacher 
8. miesto školské kolo  - Denis Filipák (IX.A)   p. uč. Jankurová 
9. miesto školské kolo  - Katarína Korfantová   p. uč. Veisenpacher 
10. miesto školské kolo  - Radka Kirnerová   p. uč. Veisenpacher 
 

Olympiáda nemeckého jazyka 
 

Kategória 1A 
1. miesto školské kolo  - Natália Oračková (VII.B)  p. uč. Novotná D. 
1. miesto obvodné kolo - Natália Oračková (VII.B)  p. uč. Novotná D. 
9. miesto krajské kolo  - Natália Oračková (VII.B)  p. uč. Novotná D. 
2. miesto školské kolo  - Mária Bendíková (VII.B)  p. uč. Novotná D. 
3. miesto školské kolo  - Damián Topoli (VI.D)   p. uč. Novotná D. 
4. miesto školské kolo  - Karolína Melegová (VII.B)  p. uč. Novotná D. 
4. miesto školské kolo  - Roman Rác (VII.B)   p. uč. Novotná D. 
5. miesto školské kolo  - Timea Želonková (VII.C)  p. uč. Novotná D. 
6. miesto školské kolo  - Renáta Lorincová (VI.C)  p. uč. Pacáková 
7. miesto školské kolo  - Veronika Franková (VI.C)  p. uč. Novotná D. 
8. miesto školské kolo  - Kristián Kuľa (VI.D)   p. uč. Novotná D. 
9. miesto školské kolo  - Mário Škop (VII.B)   p. uč. Novotná D. 
10. miesto školské kolo  - Zuzana Krušinská( VI.B)  p. uč. Novotná D. 
11. miesto školské kolo  - Frederik Lupták(VI.B)   p. uč. Novotná D. 
12. miesto školské kolo  - Zuzana Knausová(VI.B)  p. uč. Novotná D. 
13. miesto školské kolo  - Alexandra Dobrocká(VI.C)  p. uč. Pacáková 
Kategória 1B 
1. miesto školské kolo  - Katarína Lapšanská (IX.A)  p. uč. Novotná D. 
5. miesto okresné kolo  - Katarína Lapšanká (IX.A)  p. uč. Novotná D. 
2. miesto školské kolo  - Miriam Kamenická (IX.B)  p. uč. Pacáková 
3. miesto školské kolo  - Monika Čechová (IX.B)  p. uč. Pacáková 
 

Shakespearov memoriál 
 

 V tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili  súťaže v prednese anglickej poézie  a prózy 
s názvom Shakespearov memoriál. Súťaž sa konala 18.4.2012 na ZŠ Ing. kožucha. 
Je to súťaž medzi mestskými základnými školami a žiaci mali možnosť súťažiť v piatich kategóriách. 
V štyroch kategóriách našu školu reprezentovali 4 žiačky. V kategórií 3. a 4. ročník to bola žiačka 4.A 
Lucia Petrová, v kategórii 5. a 6. ročník žiačka 5. A triedy Radka Hatalová  a v kategórii 9. ročník žiačka 
9.B triedy Adriana Bednárová. 
Najlepšie sa umiestnila v kategórii 7.- 8. ročník Viktória Klingová, ktorá svoju kategóriu vyhrala. Veľmi 
úspešná bola Radka Hatalová, ktorá skončila vo svojej kategórii na druhom mieste. 
 

Fyzikálna olympiáda 
 

kategória F 
1.miesto školské kolo   - T. Hudran (VIII.A)  p. uč. Ruttkayová 
2.miesto školské kolo   - T. Koňak (VIII.A)  p. uč. Ruttkayová 
3.miesto školské kolo   - K. Korfantová (VIII.A)  p. uč. Ruttkayová 
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kategória E 
1.miesto školské kolo    - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Ruttkayová 
3.miesto obvodné kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Ruttkayová  
15.miesto krajské kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Ruttkayová 
2.miesto školské kolo   - S. Nováková (IX.A)  p. uč. Ruttkayová 
 

Chemická olympiáda 
 

Kategória DZ 
1.miesto školské kolo   - S. Nováková (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
3.miesto obvodné kolo   - S. Nováková (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
7.miesto krajské kolo   - S. Nováková (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
2.miesto školské kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
7.miesto obvodné kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
 

Biologická olympiáda 
 

Odbor zoológia 
 
Kategória E 
1.miesto školské kolo   -J. Bačinský (IX.A)  p. uč. Špirka 
1.miesto okresné kolo   -J. Bačinský (IX.A)  p. uč. Špirka 
15.miesto krajské kolo   -J. Bačinský (IX.A)  p. uč. Špirka 
2.miesto školské kolo   -K. Lapšanská (VIII.A)  p. uč. Špirka 
2.miesto okresné kolo   -K. Lapšanská (VIII.A)  p. uč. Špirka 
14.miesto krajské kolo   -K. Lapšanská (VIII.A)  p. uč. Špirka  
 
Odbor botanika 
 
Kategória E 
1.miesto školské kolo   - V. Grecová (VI.B)  p. uč. Špirka 
1.miesto okresné kolo   - L. Grečková (VI.A)  p. uč. Špirka 
4.miesto krajské kolo   - L. Grečková (VI.A)  p. uč. Špirka 
 
Envirootázniky -internetová súťaž - zapojený 2 žiaci  VIII.A  p. uč. Špirka 
 
Botanikiáda - zapojených 25 žiakov  V.roč. p.uč. Špirka 
 
Technická olympiáda  
 
Kategória A 
1.miesto obvodné kolo   - Ľ. Širilla (IX.D)   p. uč. Sobinovský 
1.miesto obvodné kolo   - M. Dirga (IX.B)   p. uč. Sobinovský 
3.miesto krajské kolo   - M. Dirga (IX.B)   p. uč. Sobinovský 
3.miesto krajské kolo   - Ľ. Širilla (IX.D)   p. uč. Sobinovský 
2.miesto obvodné kolo   - T. Barna (IX.C)   p. uč. Sobinovský 
2.miesto obvodné kolo   - J. Podracký (IX.C)  p. uč. Sobinovský 
 

Kategória B 
1.miesto okresné kolo   - M. Kešelák (V.B)  p. uč. Sobinovský 
 

Dejepisná olympiáda 
 

Kategória F  
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1. miesto školské kolo   - B.Pencák (VI.A)  p. uč. Legátová 
2. miesto obvodné kolo  - B.Pencák (VI.A)  p. uč. Legátová 
2. miesto školské kolo   - M. Sokoláková (VI.A)  p. uč. Legátová 
8. miesto obvodné kolo  - K. Žigrajová (VI.A)  p. uč. Legátová 
3. miesto školské kolo   - S. Denešová (VI.A)  p. uč. Legátová 
 

Kategória E 
1. miesto školské kolo   - S. Dreveňaková (VII.A)  p. uč. Legátová 
9. miesto obvodné kolo  - S. Dreveňaková (VII.A)  p. uč. Legátová 
2. miesto školské kolo   - V. Klingová (VII.A)  p. uč. Legátová 
6. miesto obvodné kolo  - V. Klingová (VII.A)  p. uč. Legátová 
3. miesto školské kolo   - J. Greš (VII.A)   p. uč. Legátová 
 

Kategória D 
1. miesto školské kolo   - T. Hudran (VIII.A)  p. uč. Legátová 
9. miesto obvodné kolo  - T. Hudran (VIII.A)  p. uč. Legátová 
2. miesto školské kolo   - T. Koňak (VIII.A)  p. uč. Legátová 
14. miesto obvodné kolo  - T. Koňak (VIII.A)  p. uč. Legátová 
3. miesto školské kolo   - V. Džubáková (VIII.C)  p. uč. Kolesárová 
3. miesto školské kolo   - S. Pramuka (VIII.C)  p. uč. Kolesárová 
 

Kategória C 
1. miesto školské kolo   - L. Stoláriková (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
3. miesto obvodné kolo  - L. Stoláriková (VIII.A)  p. uč. Kriegerová 
2. miesto školské kolo   - J. Mikolajová (IX.D)  p. uč. Kolesárová 
6. miesto obvodné kolo  - J. Mikolajová (IX.D)  p. uč. Kolesárová 
3. miesto školské kolo   - V. Džubáková (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
 

Čo vieš o hviezdach 
 

Kategória  4.- 6. roč. 
1.miesto obvodné kolo   - T. Talár (VI.A)   p. uč. Kriegerová 
2.miesto krajské kolo     - T. Talár (VI.A)   p. uč. Kriegerová 
13.miesto v celoslovenskom kole  - T. Talár (VI.A)   p. uč. Kriegerová 
 

4.miesto obvodné kolo   - M. Prachnár (VI.A)  p. uč. Kriegerová 
5.miesto obvodné kolo   - R. Hatalová (V.A)  p. uč. Kriegerová 
6.miesto obvodné kolo   - T. Vikysaly (IV.B)  p. uč. Kriegerová 
 

Kategória 7.- 9. roč. 
2.miesto obvodné kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
2.miesto krajské kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
5.miesto obvodné kolo   - N. Kopperová (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
7.miesto obvodné kolo   - J. Fabiny (VIII.B)  p. uč. Kriegerová 
8.miesto obvodné kolo   - M. Gonda (VII.A)  p. uč. Kriegerová 
 

S ďalekohľadom na cestách 
 

Kategória 5.-9.roč. 
1.miesto krajské kolo   - K. Korpeľová (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
3.miesto krajské kolo   - R. Hatalová (V.A)  p. uč. Kriegerová 
 

Geografická olympiáda 
 

Kategória I  
1. miesto školské kolo   - CH. Ernest (V.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - E. Blašková (V.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - K. Žigrajová (V.A)  p. uč. Hojnošová 
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3. miesto školské kolo   - D. Deptová (V.D)  p. uč. Murgač 
Kategória H  
1. miesto školské kolo   - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
1. miesto obvodné kolo  - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
4. miesto krajské kolo   - B. Pencák (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - M. Balaži (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto školské kolo   - T. Talár (VI.A)   p. uč. Hojnošová 
 

Kategória G  
 

1. miesto školské kolo   - M. Konečný (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto okresné kolo   - M. Konečný (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
17. miesto krajské kolo   - M. Konečný (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - Z. Klaciková (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
 

Kategória F  
1. miesto školské kolo   - T. Koňak (VIII.A)  p. uč. Veisempacher 
6. miesto okresné kolo   - T. Koňak (VIII.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - V. Džubáková (VIII.C)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto školské kolo   - T. Hudran (VIII.A)  p. uč. Veisempacher 
 

Kategória E 
1. miesto školské kolo   - M. Koňak (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto okresné kolo   - M. Koňak (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
1. miesto krajské kolo   - M. Koňak (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
8. miesto CELOSLOVENSKÉ kolo - M. Koňak (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto školské kolo   - M. Šmida (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto školské kolo   - S. Deneš (IX.A)   p. uč. Hojnošová 
 

Astronomický korešpondenčný  seminár - celoslovenský 
  

1. kategória - zúčastnených žiakov 5 
1. miesto - R. Hatalová, Ema Katarína Mišendová (V.A) 
2. miesto - Christián Ernest, Ester  Blašková (V.A) 
 

2.kategória-zúčastnených žiakov 2 z IX.A 
 

Náboženská výchova       p. uč. Palková  
 

Biblická olympiáda 
 

4. miesto školské kolo  - Martin Kaščák  (IX.A )     
4. miesto školské kolo  - Katarína Lapšanská  (VIII.A)    
4. miesto školské kolo  - Lenka Stoláriková  (IX.A) 
 

A slovo bolo u Boha -Prednes kresťanskej poézie a prózy 
 

1.miesto krajské kolo  - S. Peter Cibuľa 
 

Biblia očami detí a mládeže 
 

3.miesto diecézne kolo  - P. Španková (IX.A)    
 

Výtvarné  súťaže – Deti Mestu 
 

II. kategória  - 4. - 6. ročník 
 

1. miesto školské kolo   - Kamila Varšová (V.B)   p. uč. Blahovská 
2. miesto školské kolo   - Natália Pramuková (V.D)  p. uč. Blahovská 
3. miesto školské kolo   - Lucia Grešová ( VI.A)   p. uč. Suľovská 
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III. kategória - 7. - 9. ročník 
 

1. miesto školské kolo   - Katarína Lapšanská (VII.A)  p. uč. Blahovská 
2. miesto školské kolo   - Romana Lištiaková (IX.A)  p. uč. Blahovská 
3. miesto školské kolo   - Natália Kupčová (VII.A)  p. uč. Blahovská 
 

Výtvarné súťaže  
 

Ekovýkres, ekoplágat                            p. uč. Blahovská 
 

2.miesto obvodné kolo   - T. Bocanová (V.A) 
 

Budimírske studničky 
 

II. kategória 
1. miesto celoslovenské kolo  - Kristína Hatalová (II.C)   p. uč. Smiková 
 

III. kategória 
1.miesto celoslovenské kolo  - Matej Mihok (III.D)   p. uč. Fabianová 
2.miest celoslovenské kolo  - K.Sendrejová (VI.D)   p. uč. Blahovská 
 

Vesmír očami detí 
 

1.miesto obvodné kolo   - K. Lapšanská (VIII.A) 
3.miesto obvodné kolo   - K. Kalafútová (VIII.A) 
 

Figurálna kresba 
 

Čestné uznanie    - K. Varšová (VI.B) 

- B. Farkalínová (VI.A) 
 

Slávik Slovensko 
 

I. kategória 
1. miesto školské kolo   - Nina Šmelková (III.D)  p. uč. Tauberová, Fabiánová 
1. miesto obvodné kolo       - Nina Šmelková (III.D)  p. uč. Tauberová, Fabiánová 
1. miesto obvodné kolo  - Nina Šmelková (III.D)  p. uč. Tauberová, Fabiánová 
2. miesto krajské kolo       - Nina Šmelková (III.D)  p. uč. Tauberová, Fabiánová 
2. miesto školské kolo   - Olívia Gardošíková (III.C) p. uč. Tauberová, Hofericová 
3. miesto obvodné kolo  - Olívia Gardošíková (III.C) p. uč. Tauberová, Hofericová 
3. miesto školské kolo   - Tamara Ďurišková (I.B) p. uč. Smiková 
 
súťaž v ľudovej piesni   p. uč. Tauberová, Hofericová, Žigrajová, Fabiánová 
 
1. miesto školské kolo   - T. Kiniková (V.C)  
2. miesto základné kolo       - T. Kiniková (V.C) 
2. miesto obvodné kolo       - T. Kiniková (V.C)  
3. miesto školské kolo   - V. Kiniková (VI.D) 
2. miesto základné kolo       - V. Kiniková (VI.D)    
2. miesto obvodné kolo  - V. Kiniková (VI.D)    
3. miesto školské kolo   - B. Gardošík (VII.A)  
2. miesto školské kolo   - D. Jezerčák (VIII.C)  
1. miesto školské kolo   - V. Volfová 
2. miesto školské kolo   - M. Hudran (VI.A)  
   

Športové súťaže - Florbal 
 

družstvo starší žiaci  2. miesto základné kolo   p. uč. Sliva 
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menovite: Ján Podracký (IX.C), Filip Streber (IX.C), Oliver Kurta (IX.C), Stanislav Šlejzák (IX.D), 
Tomáš Horváth (VI.B), Andrej Sopka (VII.A), Denis Filipák (IX.A), 

 

 
 
družstvo mladší žiaci  3. miesto základné kolo   p. uč. Sliva 
 

menovite: Viktor Kopper (V.A), Matej Varkonda (VII.A), Andrej Sopka (VII.A), Martin Mttoš 
(VI.A), Andrej Moravčík (VII.B), Nikola Fajth (V.D), Matej Hudran (VI.A), Samuel Paľuch 
(VI.C), Daniel Hovanec (VI.C), Štefan Kapusta (VI.C), Branislav Jánošík (VII.C), Jakub 
Matúš (VI.A) 

 
družstvo staršie žiačky  3. miesto základné kolo   p. uč. Sliva 
 

menovite: Zuzana Klaciková (VII.A), Jana Macalová (VIII.C), Ivana Uhrinovská (VIII.A), Katarína 
Korfantová (VIII.A), Michaela Ondrejčíková (VII.A), Soňa Schlosserová (IX.A), Petra 
Špaková (IX.A), Mária Augustínová (IX.D), Štefánia Grešová (IX.C) 

 
družstvo mladšie žiačky 3. miesto základné kolo   p. uč. Sliva 
 

menovite: Nikola Richtarčíková (VI.D), Sofia Dreveňáková (VII.A), Anita Barnová (VII.A), Veronika 
Čurillová (VII.B), Paula Čolláková (VII.B), Karolína Melegová (VII.B), Viktória 
Kotradiová (VI.A), Miriam Sokoláková (VI.A), Alexandra Dobrocká (VI.C), Patrícia 
Puškárová (V.D), Bronislava Farkalinová (VI.D) 

 

Športové súťaže - Bedminton 
 
družstvo mladší žiaci  7.-10. miesto obvodné kolo   p. uč. Sliva 
    
menovite: - Šimon Melega (V.C), Nikola Fajth (V.D) 
  
družstvo mladšie žiačky 2. miesto obvodné kolo   p. uč. Sliva 
  
menovite: - Karolína Kalafutová (V.A), Viktória Bednárová (VI.C) 
 
družstvo starší žiaci  2.-12. miesto obvodné kolo   p. uč. Sliva 
     
menovite: - Matúš Hadidom (VII.A), Samuel Deneš (IX.A) 
 
družstvo staršie žiačky  3. miesto obvodné kolo   p. uč. Sliva 
     
menovite: - Patrícia Vernarská (IX.C), Ľubomíra Jenčáková (VIII.C) 
 
Športové súťaže - Basketbal 
 
Družstvo žiaci   3. miesto obvodné  kolo   p. uč. Murgáč 
 
menovite:  Róbert Košala (IX.A), Daniel Markulík (IX.A), Tomáš Čekovský (IX.A), Filip Susa (IX.A), 

Tomáš Hudran (VIII.A), Tomáš Koňak (VIII.A), Marek Dubiňák (VIII.A), Matej Varkonda 
(VII.A), Samuel Plichta (VIII.A), Dávid Krupinský (VIII.B), Matej Hudran (VI.A), Matúš 
Hadidom (VII.A), 
 

Družstvo žiačky   3. miesto obvodné  kolo   p. uč. Murgáč 
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menovite:  Anežka Damaškovičová (IX.A), Katarína Korfantová (VIII.A), Petra Špaková (IX.A), Soňa 
Sabadínová (IX.A), Veronika Javorská (IX.B), Ivana Uhrinová (VIII.A), Nikola Hudranová 
(VIII.A), Petra Kešeláková (VIII.C), Ľubomíra Jančárová (VIII.C), Jana Macalová (VIII.B), 
Stanislava Škovrilová (VIII.A), Soňa Schlosserová (IX.A),  

 
Športové súťaže - Stolný tenis 
 

Družstvo žiačky   1. miesto obvodné  kolo,   p. uč. Murgáč 
    3. miesto krajské kolo 
 

menovite:  Katarína Kapustová (IX.A), Ivana Uhrinovská (VIII.A), Natalia Kupčová (VIII.A), 
Veronika Čurillová (VII.B), 

 

Družstvo žiaci   7.-8. miesto obvodné  kolo,   p. uč. Murgáč 
    

menovite:  Andrej Sopka(VII.A), Matúš Hadidom(VII.A), Marek Koňak(IX.A), Samuel Deneš    
(IX.A), 

 
Športové súťaže - Hádzaná 
 

Družstvo žiaci   3. miesto obvodné  kolo   p. uč. Murgáč 
 

menovite:  Róbert Košala (IX.A), Daniel Markulík (IX.A), Filip Susa (IX.A), Miroslav Šimčík (IX.A), 
Ľubomír Širila (IX.D), Tomáš Koňak (VIII.A), Tomáš Hudran (VIII.A), Dávid Krupinský 
(VIII.B), Kristián Melega (VIII.B), Samuel Deneš (IX.A), Gabriel Kinik (IX.D) 

 
Družstvo žiačky   4. miesto obvodné  kolo     p. uč. Murgáč 
 

menovite:  Veronika Javorská (IX.B), Liliana Šromeková (IX.B), Anežka Damaškovičová (IX.A),  
Viktória Merčáková (IX.A),Soňa Sabadínová (IX.A), Jana Macalová (VIII.B), Soňa 
Stanislavová (VIII.A), Nikola Hudranová (VIII.A), Ivana Uhrinovská (VIII.A), Patrícia 
Zvolenská (VIII.A), Petra Kešeláková (VIII.B) 

 
Športové súťaže - Malý futbal 
 
družstvo mladšie žiačky 4. miesto obvodné kolo   p. uč. Ž. Novotná 
 

menovite: Barbora Vantrobová (VI.D), Nikola Richtarčíková (VI.D), Tatiana Hlebová (V.A), 
Barbora Uhrinovská (VI.C), Veronika Čurillová (VI.B), Zuzana Olejníková (VI.C), 
Alexandra Dobrocká (VI.C), Patrícia Puškárová (V.D), Michaela Harničarová (V.A), 
Klaudia Svitanová (V.B) 

 
družstvo staršie žiačky  3. miesto obvodné kolo   p. uč. Novotná 
 

menovite: Jana Macalová (VIII.B), Ľubomíra Jenčáková(VIII.C) , Mária Vargová , (IX.C) Barbora 
Uhrinovská (VI.C), Veronika Čurillová (VI.B), Katarína Korfantová (VIII.A), Stanislava 
Škovirová (VIII.A), Michaela Ondrejčíková (VIII.A), Veronika Javorská (IX.B), Ivana 
Uhrinovská (VII.A), Zuzana Klaciková(VII.A) 

 
Športové súťaže - Volejbal 
 
družstvo žiačky   2. miesto obvodné kolo  p. uč. Ž. Novotná, Geršiová 
 

menovite: Lucia Kačengová (IX.A), Soňa Nováková (IX.A), Soňa Sabadínová (IX.A), Soňa 
Schlosserová (IX.A), Anežka Damaškovičová (IX.A), Sofia Mitterová, Klaudia 
Mitterová, Michaela Bartošová, Krolína Jenčáková, Liliana Šromeková, Simona 
Denešová, Viktória Kotradyová 
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družstvo žiaci   4. miesto obvod. kolo    p. uč. Murgáč 
 

menovite: Filip Susa, Róbert Košala, Daniel Markulík, Tomáš Čekovský, Filip Mačuga, Miroslav 
Šimčík, Samuel Deneš, Dávid Lindtner, Tomáš Hudran, Tomáš Koňak 

 
Športové súťaže - Veľký futbal 
 

Družstvo žiačky   1. miesto školské kolo   p. uč. Murgáč 
 

menovite: Tomáš Koňak (VIII.A), Tomáš Hudran (VIII.A), Filip Weiser (VIII.A), Dávid Krupinský 
(VIII.B), Kristián Melega (VIII.C), Marek Koňak (IX.C), Ján Podracký (IX.C), Samuel 
Beličák (IX.B), Dominik Cibelenko (VIII.D), Ľubomír Širila (IX.D), Miroslav Šimčík (IX.A), 
Sebastián Bdžoch (IX.D), Oliver Kurta (IX.D) 

 
Športové súťaže - Orientačný beh 
 

Družstvo žiačky        p. uč. Ž. Novotná 
 

menovite:     7.miesto obvodné kolo  Barbora Hrubá (VIII.A) 
    14. miesto obvodné kolo  Michaela Ondrejčíková (VII.A) 
    23. miesto obvodné kolo Michaela Kozáková (VIII.A) 
    30. miesto obvodné kolo Lea Štirbanová (VII.A) 
    36. miesto obvodné kolo  Dominika Deptová 
    40. miesto obvodné kolo Veronika Sedláková (VII.A)  
 
Družstvo žiaci        p. uč. Ž. Novotná 
 

menovite:     3.miesto obvodné kolo  Tomáš Koňak (VIII.A) 
    16. miesto obvodné kolo  Tomáš Hudran (VIII.A) 
    13. miesto obvodné kolo Juraj Hric 
    15. miesto obvodné kolo Kamil Šopata 
    22. miesto obvodné kolo  Branislav Kalafut 
    23. miesto obvodné kolo Šimon Hrebenár 
    26. miesto obvodné kolo  Matúš Hadidom 
    31. miesto obvodné kolo Bohumír Gardošík  
 

Športové súťaže - Atletika 
 

Družstvo žiaci   1.miesto obvodné kolo   p. uč. Murgáč 
    4.miesto krajské kolo 
 

menovite:     7.miesto obvodné kolo  Samuel Plichta (VIII.A) 
    14. miesto obvodné kolo  Filip Weiser (VIII.A) 
    23. miesto obvodné kolo Sebastián Bdžoch (IX.D) 
    30. miesto obvodné kolo Róbert Košala (VIII.A) 
    36. miesto obvodné kolo  Andrej Compeľ (IX.C) 
    40. miesto obvodné kolo Dávid Krupinský (VIII.B) 

30. miesto obvodné kolo Tomáš Koňak (VIII.A) 
    36. miesto obvodné kolo  Tomáš Hudran (VIII.A) 
    40. miesto obvodné kolo Oliver Kurta (IX.D) 
 
Družstvo žiaci   1.miesto obvodné kolo   p. uč. Ž. Novotná 
    4.miesto krajské kolo 
 
menovite:     4. a 8.miesto obvodné kolo Mária Vaľová (VII.C) 
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    3. a 5.miesto obvodné kolo  Barbora Králová (VII.B) 
    4. miesto obvodné kolo  Barbora Hrubá (VIII.A) 
    4. miesto obvodné kolo  Michaela Kozáková (VIII.A) 
    6. miesto obvodné kolo  Veronika Sedláková (VIII.A) 
    7. miesto obvodné kolo  Jana Macalová (VIII.B) 
    7. miesto obvodné kolo  Ľubomíra Jančárová (VIII.C) 
    2. a 5.miesto obvodné kolo Liliana Šromeková (IX.B) 
    4. miesto obvodné kolo  Nikola Hudranová (VIII.A) 
    4. miesto obvodné kolo  Michaela Ondrejčíková (VII.A) 
 
Športové súťaže - Kinderiáda 
 

Družstvo žiaci        p. uč. Sliva 
 

27. miesto školské kolo   Theo Matias Piepers (II.A) 
    28. miesto obvodné kolo 
    1. miesto školské kolo  Roman  Susa(III.B) 
    5. miesto obvodné kolo  
    32. miesto školské kolo  Adam Melikant (IV.A) 
    6. miesto obvodné kolo   
    12. miesto školské kolo   Branislav Vaškovič (V.C) 
    15. miesto obvodné kolo 
 
Družstvo žiačky        p. uč. Sliva 

 

20. miesto školské kolo   Barbora Barabasová (II.A) 
    3. miesto obvodné kolo 
    5. miesto školské kolo  Michaela Kotradyová(III.B) 
    18. miesto obvodné kolo  
    29. miesto školské kolo  Anna Bajtošová(III.C) 
    2. miesto obvodné kolo   
    22. miesto školské kolo   Dominika Deptová(V.D) 
    11. miesto obvodné kolo 
 
Športové súťaže – Orion Florbal cup 
 

družstvo mladšie žiačky 2.  miesto obvod. kolo  p. uč. Sliva 
           

menovite:  Zuzana Klaciková (VII.A), Veronika Čurillová (VII.B), Paula Čolláková (VII.B), 
 Alexandra Dobrocká (VI.C), Ľubomíra Jančárová (VIII.B), Michaela Kozáková 
 (VIII.A), Patrícia Zvolenská (VIII.A) 

   
družstvo starší žiaci  3. miesto obvod. kolo  p. uč. Sliva 
 

menovite: Patrik Svitana (VIII.C), Filip Streber (IX.C), Oliver Kurta (IX.D), Ľubomír Širilla 
(IX.D), Stanislav Šlejzák (IX.D), Ján Podracký (IX.C), Samuel Deneš (IX.A), Denis 
Filipák (IX.A), Tomáš Čekovský (IX.A) 

 
Športové súťaže - Streľba 
 

Družstvo žiaci   7. miesto obvod. kolo  p. uč. Gondová 
 

menovite:   Klaudia Sedláčková (IX.C), Ján Podracký (IX.C), Filip Streber (IX.C) 
 
Športové súťaže – Cezpoľný beh 
 

Družstvo žiaci       p. uč. Murgáč 
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10. miesto obvod. kolo  Sebastián Bdžoch(IX.D) 

    25. miesto obvod. kolo  Marek Koňak(IX.A) 
    13. miesto  obvod. kolo  Dávid Lindtner(IX.A) 
 
 
Družstvo žiačky       p. uč. Murgáč 
     

19. miesto obvod. kolo  Ivana Uhrinovská(VIII.A) 
    16. miesto obvod. kolo  Ľubomíra Jančárová(VIII.C) 
    26. miesto  obvod. kolo  Mária Vaľová(VII.C) 
 
Športové súťaže - Gymnastika 
 

družstvo mladšie žiačky 1.  miesto obvod. kolo  p. uč. Ž. Novotná 
    3. miesto krajské kolo 
       

menovite: Simona Denešová (VII.A), Patrícia Kozáková (VII.A), Michaela Černická (VII.A), 
Katarína Žigrajová (V.A), Laura Dizdar (IV.A) 

 
družstvo staršie žiačky  3. miesto obvod. kolo  p. uč. Novotná 
 

menovite: Nicola Hudranová (VIII.A), Michaela Kozáková (VIII.A), Barbora Mišendová (VIII.A), 
Lucia Grešová (VII.A), Viktória Kotradyová (VI.A) 

 
družstvo mladší  žiaci  4. miesto obvod. kolo  p. uč. Novotná 
 

menovite: Matej Hudran, Sebastián Hanuščin, Šimon Hrebenár Ladislav Steiner 
 
družstvo starší žiaci  5. miesto obvod. kolo  p. uč. Novotná 
 

menovite: Tomáš Hudran (VIII.A), Tomáš Koňak (VIII.A), Bohuš Gardošík (VII.A), Matúš Hadidom 
(VII.A) 

 
Športové súťaže - Gymnastický štvorboj (skupiny) 
  

Kategória A   1. miesto - obvodné kolo  p. uč. Žigrajová 
3. miesto - krajské kolo   p. uč. Žigrajová 

 

menovite: Kotradyová  (II.B), Žigrajová  (III.B), Ďurišková (I.B) Nováčková (II.A), Maguláková 
(III.B), Dučáková (III.B) 

 

Kategória B               1. miesto -  obvodné kolo  p. uč. Žigrajová 
   3. miesto -  krajské kolo  p. uč. Žigrajová   
    

menovite: Schlosserová (IV.A),Dizdar (IV.A) 
 

Športové súťaže - Mladí záchranári CO 
 

Družstvo   5. miesto okresné kolo   p. uč. Ž. Novotná 
 
menovite:  N. Hudranová (VIII.A), Radka Kirnerová (VIII.A), T. Koňák (VIII.A), N. Hudran (VIII.A) 
 
Športové súťaže - Modelárske súťaže 
 

Technická olympiáda 
 

2. miesto krajské kolo -Ján Podracký (IX.C)   p. uč. Sobinovský 
   -Martin Dirga (IX.D)   p. uč. Sobinovský 
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Iskra 
I. kategória: 1. miesto Tomáš Smorada  p. uč. Sobinovský 
II. kategória: 1. miesto Peter Kopkáš   p. uč. Sobinovský 
  3.miesto  Juraj Dikant 
III. kategória: 1. miesto Juraj Dikant   p. uč. Sobinovský 
III. kategória: 2. miesto Peter kopkáš   p. uč. Sobinovský 
Spišskonovoveská guma 
- okresná súťaž v halových hádzadiel sa konala v dvoch termínoch. Na všetky pripravoval p. uč. 
Sobinovský 
 

I. kategória 
2. miesto: Anna Bajtošová  

 

II. kategória 
1. miesto: Michal Kešelák 
2. miesto: Miloš Slejzák 

 

III. kategória - motorové modely 
1. miesto: Michal Kešelák 
2. miesto: Juraj Dikant 
3. miesto: Miloš Slejzák 

 
Okresná súťaž Halové hádzadlá 31.3.2012 

 

I .kategória: 
1. miesto: Anna Bajtošová   

  2.miesto Ondrej Pencák 
 

II. kategória: 
1. miesto: Tomáš Barna   
2. miesto: Michal Kešelák 
 3. miesto: Miloš. Slezák    

 

III. kategória  
1. miesto: Michal Kešelák 
2. miesto: René Žurkovský 
3. miesto: Juraj Dikant  

 
Okresná súťaž Halové hádzadlá 31.3.2012 

 

II. kategória: 
2. miesto: Juraj Dikant 
 3. miesto: René Žurkovský  

 

III. kategória  
1. miesto: Juraj Dikant 
3. miesto: Miloš Slejzák 

 
Okresná súťaž voľné modely P-30,A-3,A-1,F1K  

 

I .kategória: 
1.miesto: Ondrej Pencák  

  2.miesto: Anna Bajtošová 
  4.miesto celoslovenské kolo:  Anna Bajtošová 

 

II. kategória: 
2. miesto: Juraj Dikant 
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1.miesto celoslovenské kolo: Juraj Dikant  
3. miesto: Miloš Slezák    

 

 

 

V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike  

(školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2011/2012  v rámci okresu Spišská Nová 

Ves sa naša škola umiestnila na treťom mieste. 
 

j.) projektová činnosť 
 

V školskom roku 2011/ 2012  škola podala projekt: 
 

- Svet bez hraníc (neúspešný) 
- V našej škole dáme spolu stop droge (neúspešný) 
- Comenius-multilaterálne partnerstvá “Kultúrne interakcie a detské hry“ (úspešný) 

 

l.) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Hoci 12. júla minulého roku bola oficiálne ukončená rekonštrukcia školy financovaná z eurofondov 
a prostriedkov mesta zostalo ešte množstvo prác a technických požiadaviek, ktoré sme museli 
realizovať z vlastných zdrojov v priebehu školského roka. 
 

V telocvični  - na okna boli inštalované  ochranné siete,  
                       - na radiátory urobené nové drevené kryty, 
                       - zakúpili sme nové kompletné náradie na volejbal, 
                       - na okna od Metropolu boli vyrobené nové kovové mreže. 
Pre zlepšenie klímy v telocvični boli nainštalované samostatné ventilátory a fólie na okna proti slnku.  
 

V nadstavbovej časti pavilónu E priečky medzi miestnosťami sú zo sadrokartónu. 
 - na ochranu týchto stien sme  v chodbovej časti dali vyrobiť obkladacie panely 
 spojené so skrinkami na prezuvky a v niektorých miestnostiach doplnili ochranné 
 olejové nátery, 
 - tri triedy sme doplnili novými skrinkami  na topánky, 
 - do dvoch tried sme zakúpili nové pylónové tabule – Triptych, 

 

Nevyhnutné opravy si vyžadovali podlahy v niektorých priestorov školy. 
Nové PVC podlahy boli položené: 
                           - v učebniach  V.D  a I.A (pavilón E, A), 
  - na schodišti a pred školskou jedálňou v hlavnom pavilóne, 
  - na chodbe v pavilóne A. 
V školskej jedálni bolo inštalované 3D domáce kino, ktorého súčasťou je 3D televízor s veľkou 
obrazovkou, 40 ks – 3D okuliarov, kompletný  ozvučovací systém Bose, Blue – Ray 3D DVD prehrávač, 
hracia konzola X – BOX a príslušné zatemnenie miestnosti. 
          Žiacka kuchynka prešla celkovou rekonštrukciou - linku sme doplnili novými skrinkami, dresom 
na umývanie riadu, chladničkou, prietokovým ohrievačom. Do tejto miestnosti nebola privedená 
voda, čo sme museli vyriešiť. 
           V rámci skvalitnenia didaktickej techniky boli nainštalované do všetkých tried v pavilónoch C,D 
a v 5-tích učebniach pavilónu E nové LCD televízory (17 ks), ktoré sú prepojené s DVD prehrávačmi 
umiestnenými v skrinkách. 
Každý žiacky počítač sme doplnili  slúchadlom a web kamerou (41 ks) . 
 

Zakúpené boli: 
- chladnička do kabinetu  TEV,  prietokový ohrievač vody do učebne chémie,  
- CD prehrávače – 3 ks,  
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- vymenené nefunkčné ohrievače vody v pavilóne A, B, D ,  
- stojany na mapy -10 ks,  
- 2 ks dataprojektorov, 
- 2 ks nových vysávačov 
- do  školského klubu rôzne stavebnice,  
- do kabinetu telesnej výchovy - žinenky (4 ks), lopty, rakety (bedmintonové, pingpongové), 
kompletné vybavenie floorbalového družstva  a iný športový spotrebný materiál pre žiakov. 
          
Interiér školy sa postupne dopĺňal novým nábytkom podľa finančných možností a potreby. Dokončili 
sme  vnútornú počítačovú sieť, kamerový a televízny systém. 
 

Veľa prác bolo vykonaných aj v exteriéri školy. Nad vchodmi do pavilónov boli inštalované nové 
lexanové striežky,  čiastočne sme upravili priestor na parkovanie. 
 

Za ihriskom boli osadené sieťové zábrany proti loptám a pred hlavnou budovou stožiare na zástavy. 
Zaujímavým doplnkom hlavného pavilónu sú solárne hodiny. 
Rozšírený a zmodernizovaný bol zabezpečovací systém školy – kamery, nové kódovacie klávesnice, 
ústredňa s pripojením na internet, pohybové senzory, na niektoré okná hlavnej budovy a na 
schodištiach ostatných pavilónov sme dali urobiť sieťky proti hmyzu a ochranné mreže. 
Okolo všetkých budov bola uložená povrchová drenáž.  
 

Čo ešte chceme: 
- multifunkčné ihrisko, 
- triedu v prírode – altánok, 
- zmladiť stromy a kríky v blízkosti budov, 
- postupne realizovať nové oplotenie areálu, 
- dať do použiteľného stavu hospodársku budovu, ktorá by slúžila ako sklad, 
- podľa finančných možností postupne dávať novú podlahu na chodby a do tried, 
- dokončiť začatú rekonštrukciu kotolne, 
- ukončiť výmenu školských lavíc a stoličiek v triedach, 
- do E pavilónu zakúpiť nové šatníkové skrine pre žiakov, 
- pokračovať v modernizácii učební. 
 

Množstvo iných veci, ktoré je potrebné operatívne riešiť. 

 

m.) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
Škola dostala na školský rok 2011/2012 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške: 
 

1. normatívne určené finančné prostriedky: na mzdy a poistné:  718 489,- € 
                                                                        na prevádzku:   159 090,- € 
2. nenormatívne určené finančné prostriedky:  
   na vzdelávacie poukazy:     15 672,80 € 
   na asistenta učiteľa:          7 200,- € 
   na dopravu žiakov:                  51 862,28,- € 
   na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:    3 383,40,- € 
    

Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu vo výške 6 344,- €. 
 

Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške 15 672,80 € použila na: 
    
 - odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)    7 680,-  € 
 - poistné (620)                                                                                   2 691,43 € 
 - odmeny pre externých vedúcich záujmového útvaru (637 027)  1 604,-  € 
 - tovary a služby (630)                                                                       3 697,37 € 
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Škola získala finančné prostriedky: 
  
 - príjmy:  1 723,17 € 
 - sponzorské:  6 375,70  € 
Príjmy boli použité na nákup tovarov a služieb (učebné pomôcky, mixpult ). Sponzorské budú použité 
na dofinancovanie multifunkčného ihriska školy. 
 
 Škola dostala aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 
7 004,52 € na úhradu obedov v školskej jedálni a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 763,60 € na nákup školských potrieb. 

 

n.) koncepčný zámer školy – cieľ, vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Pedagogická koncepcia 
 
Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, tolerancie a národnej hrdosti, 
pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, človeka rozhľadeného, 
vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky. Výchova 
človeka uvedomujúceho si zodpovednosť za svoje zdravie a za prostredie, v ktorom žije . 
 

Hlavným cieľom bolo:  
 

- postupovať od odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakov k rozvoju osobnosti  a   schopnosti 
učiť sa, 
- od vyučovania k učeniu sa, 
- od pasivity k aktivite a samostatnosti, 
- od memorovania k tvorivosti, 
- od dôrazu na obsah vyučovania k dôrazu na celý proces vyučovania, 
- zdokonaľovať sa v analyzovaní pracovnej činnosti a dokázať vystihnúť a sformulovať správne závery, 
východiská pre koncipovanie nových úloh, skupinových alebo individuálnych, 
- podpora podmienok na osvojovanie si metód individuálneho štúdia a využívania zdrojov informácií 
v príprave na vyučovanie 
 

Koncepcia ľudských zdrojov 
 

- vytvárať dobré personálne podmienky pre výučbu jazyka (materinského aj cudzieho), 
prírodovedných aj ostatných  predmetov, 
- vytvoriť podmienky pre kontinuálne vzdelávanie, 
- vedenie školy sa snaží  vytvárať aj naďalej priaznivú klímu v pedagogickom kolektíve aj v kolektíve 
nepedagogických zamestnancov školy. 
                                                                                                                      
o.) oblasti, v ktorých má škola isté rezervy 
 

- ponuka poskytovania vyučovania iného cudzieho jazyka ako anglický a nemecký jazyk, ruský jazyk, 
- využitie vlastného ľudského potenciálu zamestnancov školy, 
- vybudovanie športového a oddychovo relaxačných školského areálu 
 

Návrhy na zlepšenie: 
 

- vytvorenie podmienok  pre personálne obsadenie vyučovania ďalších cudzích jazykov, 
- stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému, 
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Ďalšie informácie o škole 
 

Psychohygienické podmienky 
 

 Vedenie školy pri organizovaní učebnej činnosti žiakov aj pedagógov zabezpečuje vytváranie 
dobrých psychohygienických podmienok na škole. Žiaci trávia celoročne veľké prestávky vo 
vonkajších priestoroch školy (na školskom dvore, ihrisku, parku). Medzi jednotlivými pavilónmi školy 
sme vytvorili oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom projektovej činnosti.  
Na škole individuálne pracuje so žiakmi školský psychológ . 
 

Voľnočasové aktivity školy 
  

 V školskom roku 2011/2012 škola poskytovala záujmové vzdelávanie žiakom v 26 záujmových 
útvaroch - matematickom záujmovom útvare, záujmovom útvare pohybovom, tanečnom, 
astronomickom, Nemčina hrou, Zvedavček, biologickom, turistickom, Výtvarný ateliér, Geocashing, 
Bedminton, Florbal, Basketbal, Volejbal, školský časopis, v šachovom záujmovom útvare a pod.. 
 Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov 
prostredníctvom záujmového vzdelávania. Pedagogický kolektív obetavo a zodpovedne pristupuje 
k výchove a vzdelávaniu žiakov v mimovyučovacom čase prostredníctvom štátnej dotácie - 
vzdelávacie poukazy ale aj bez finančnej motivácie. 
 

Spolupráca školy 
 

s rodičovskou základňou 
  

Rada rodičov sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách organizovaných na pôde školy. Z finančného 
príspevku RZ, daru škole, 2% príjmu je možné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces:  

-  odmeny na školské kolá súťaží, 
  - zakúpenie učebných pomôcok, 
  - knižné ocenenie žiakov za celoročnú reprezentáciu školy, 
  - príspevok na rozlúčkové podujatie pre žiakov deviatych ročníkov, 
  - príspevky na školské akcie 
Každoročne rodičia spolupracujú so školou pri aktivitách organizovaných v priebehu školského roka 
ako napr.  Európsky deň rodičov a školy, Karneval, Deň Zeme, Deň detí a pod. 
 

s CPPP a ŠPPP 
 

 Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva, Špeciálnopedagogická poradňa 
v Spišskej Novej Vsi a Súkromná špeciálnopedagogická poradňa v Harichovciach poskytovala  žiakom 
školy celoročný servis, poradenstvo a odborné služby  a metodickú pomoc pedagógom školy.  
 

s lekármi 
  

Škola  spolupracuje s Regionálnym úradom národného zdravia v Spišskej Novej Vsi . 
 

s mestom 
  

Škola spolupracovala počas celého školského roku s mestom Spišská Nová Ves. V rámci podujatia Deti 
mestu sme sa zapojili do kultúrneho programu a výtvarnej súťaže „Moje mesto“. Zúčastnili sme sa 
aktivít v rámci Dňa detí pod názvom „Mesto deťom“, organizovaných mestom Spišská Nová Ves 
a CVČ v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sa škola pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných 
mestom a mestských inštitúcií  napr. Večerný beh mestom,   Beh olympijského dňa, Spišské športové 
hry  a pod.  
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s CVČ, Spišským osvetovým strediskom 
 

Počas školského roka sme sa zúčastňovali akcií organizovaných CVČ a Spišským osvetovým 
strediskom. 
 

s Múzeom Spiša  
   
Návšteva výstav pre žiakov školy, napr. Vesmír očami detí, Ekovýkres, Štvrtý rozmer a pod. 
 

so zoologickou záhradou 
 

Organizovanie besied v rámci Dňa Zeme, návštevy a aktivity v zoologickej záhrade. Škola si 
adoptovala  zvieratko zoologickej záhrady – Nosáľa červeného. 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  29. 06. 2012 
 ................................................ 
 PaedDr. Julian Sopko 
 riaditeľ školy 


