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SSSppprrrááávvvaaa   
                                 ooo   vvvýýýccchhhooovvvnnnooo---vvvzzzdddeeelllááávvvaaaccceeejjj   čččiiinnnnnnooossstttiii   zzzááákkklllaaadddnnneeejjj   ššškkkooolllyyy   

                                                                                 zzzaaa   ššškkkooolllssskkkýýý   rrroookkk   222000000999///222000111000   
   
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: www.zsnmsnv.edu.sk 
Elektronická adresa školy: riad.zsnm.snv@zoznam.sk 
    zsnadmedzou@centrum.sk  
Zriaďovateľ:   Mesto – Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7 
Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Julián Sopko  - riaditeľ školy 

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

Rada školy:   

ZZZááássstttuuupppcccooovvviiiaaa   rrrooodddiiičččooovvv      žžž iiiaaakkkooovvv      
     Ing. Miroslav Greš – predseda RŠ 
     Ing. Mária Novysedláková 
     Mária Kopperová 
     Martina Majková 
 
    ZZZááássstttuuupppcccooovvviiiaaa   pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   ppprrraaacccooovvvnnn íííkkkooovvv   
     Ing. Peter Špirka 
     RNDr. Beáta Hatalová 
 
    ZZZááássstttuuupppcccooovvviiiaaa   nnneeepppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   ppprrraaacccooovvvnnn íííkkkooovvv   

     Jarmila Čižmáriková 
 
    ZZZááássstttuuupppcccooovvviiiaaa   MMMeeessstttssskkkéééhhhooo   úúúrrraaaddduuu   
     MUDr. Ján Pukluš 
     Ing. Karol Mitrík 
     Ing. Ľubomír Pastiran 
 
    PPPrrreeedddssseeedddaaa   rrraaadddyyy   ššškkkooolllyyy   
     Ing. Miroslav Greš 
 

PPPooorrraaadddnnnééé    ooorrrgggááánnnyyy   MMMZZZ,,,PPPKKK::: 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-BIO-TEH  - Mgr. Miroslav Pollák 
PK cudzie jazyky  - Mgr. Jozef Veisenpacher 
PK DEJ-GEG-OBN   - Mgr. Marta Hojnošová 
PK VYV-TEV-HUV-NBV-ETV - Mgr. Želmíra Novotná 

 

VVVýýýccchhhooovvvnnnýýý    pppooorrraaadddcccaaa:::  Mgr. Renáta Barabasová 
 

http://www.zsnmsnv.edu.sk/
mailto:riad.zsnm.snv@zoznam.sk
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KKKoooooorrrdddiiinnnááátttooorrriii :::   Enviromentálna výchova  - Ing. Peter Špirka                                                 
Zdravá škola    - Eva Palušáková 

                                                Prevencia závislostí a iných sociálnopatologických javov 
- Ing. Peter Špirka 
- Mgr. Andrea Lipčáková 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Želmíra Novotná 
Zdravotnícka činnosť   - PaedDr. Iveta Mandáková 
Infoveku    - Bc. Roman Luňák 
Koordinátori začlenených žiakov - Mgr. Andrea Lipčáková 
      - Mgr. Dana Fabianová 

                                               
                                              

PPPooočččeeettt   žžž iiiaaakkkooovvv   ššškkkooolllyyy:::    691  - 30 tried 
I. stupeň  261  - 13 tried 
II. stupeň 430  - 17 tried 

 

PPPooočččeeettt   žžž iiiaaakkkooovvv   zzzaaaččč llleeennneeennnýýýccchhh:::        29 
I. stupeň   8 
II. stupeň 21 

 
Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. V tomto školskom 
roku eviduje aj žiakov mimoriadne intelektovo nadaných žiakov v IV. A – Branislav Pencák 
         VII. A – Micheala Kubáňová 
         IX. A  - Barbora Hrušovská 
                  

ŠŠŠkkkooolllssskkkýýý    kkkllluuubbb:::      počet oddelení - 7 
počet žiakov - 164 

 

PPPooočččeeettt   žžž iiiaaakkkooovvv   zzzaaappp ííísssaaannnýýýccchhh   dddooo   111...    rrrooočččnnn íííkkkaaa::: 90 
 

PPPooočččeeettt   tttrrr iiieeeddd   dddeeevvviiiaaattteeehhhooo   rrrooočččnnníííkkkaaa:::  4 
 

PPPooočččeeettt   žžž iiiaaakkkooovvv   dddeeevvviiiaaattteeehhhooo   rrrooočččnnn íííkkkaaa   kkkooonnnččč iiiaaaccciiiccchhh   pppooovvviiinnnnnnúúú    ššškkkooolllssskkkúúú    dddoooccchhhááádddzzzkkkuuu::: 93 
 

PPPooočččeeettt   žžž iiiaaakkkooovvv   kkkooonnnččč iiiaaaccciiiccchhh   vvv   nnniiižžžšššooommm   rrrooočččnnn íííkkkuuu (šiestom) Anežka Žigová, Nikola Žigová zo VI.C, (v ôsmom 
ročníku) Branislav Dzimko z VIII.D 
 
Anežka Žigová a Nikola Žigová majú ukončenú povinnú desaťročnú školskú dochádzku. Branislav Dzimko 
sa bude pokračovať vo vzdelávaní v SOŠ v Spišskej Novej Vsi. 
 

VVVýýýsssllleeedddkkkyyy   TTTeeessstttooovvvaaannniiiaaa   999   ---    222000111000:::                
úspešnosť SJL: 70,4 % 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 2,8 %  vyššia) 

                                                                  
úspešnosť MAT:  68,6 % 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 8,5  % vyššia) 

 

100%  úspešnosť v SJL dosiahli 4 žiaci školy: Barbora Balážiová (IX.A), Viktória Fedorová (IX.A), Martina 
Kurucová (IX.A), Simona Mandáková (IX.A) 
 
100%  úspešnosť v MAT dosiahli 6 žiaci školy: Veronika Čujová (IX.A), Martina Iovdijová (IX.A), Martina 
Kurucová (IX.A), Natália Sendrejová (IX.D), Samuel Stanislav (IX.A), Ivana Vašáková (IX.B) 
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100%  úspešnosť v obidvoch testovaných predmetoch - SJL aj MAT dosiahla 1 žiačka školy  - Martina 
Kurucová (IX.A) 

 

PPPrrriii jjjaaatttiiieee   žžž iiiaaakkkooovvv   dddeeevvviiiaaatttyyyccchhh   rrrooočččnnn íííkkkooovvv   nnnaaa   ššštttúúúdddiiiuuummm   nnnaaa      ssstttrrreeedddnnnééé    ššškkkooolllyyy::: všetci končiaci žiaci boli prijatí na 
štúdium na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov v Testovaní 9 - 2010. 
 

PPPrrriii jjjaaatttiiieee   žžž iiiaaakkkooovvv   dddeeevvviiiaaatttyyyccchhh   rrrooočččnnn íííkkkooovvv   nnnaaa   ššštttúúúdddiiiuuummm   nnnaaa      ssstttrrreeedddnnnééé    ššškkkooolllyyy:::   
všetci končiaci žiaci boli prijatí na štúdium na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov 
v Monitore 9/2010. 
 
- na štátne gymnáziá:    32 žiakov 
- cirkevné gymnázium:     5 žiakov 
- na SOŠ:     54 žiakov 
- Súkromné konzervatórium v Košiciach: 2 žiačky 
 

PPPrrriii jjjaaatttiiieee   žžž iiiaaakkkooovvv   nnniiižžžšššíííccchhh   rrrooočččnnn íííkkkooovvv   nnnaaa   ššštttúúúdddiiiuuummm   nnnaaa         
- na SOŠ stavebnú:    1 žiak (Branislav Dzimko, VIII.D) 
 
- neumiestnené: 2 žiačky (Anežka Žigová, Nikola Žigová  VI.C – ukončili povinnú školskú dochádzku) 
 

ŽŽŽ iiiaaaccciii    ššškkkooolllyyy   nnnaaavvvšššttteeevvvuuujjjúúúccciii    ZZZUUUŠŠŠ:::    
- 106 žiakov t.j. 15, 34 %,  z toho dievčat 75   navštevuje ZUŠ 
- z toho na I. stupni - 31 žiakov, z toho 21 dievčat 
- na II. stupni  - 75 žiakov, z toho 48 dievčat                                      
 

VVVýýýsssllleeedddkkkyyy   hhhooodddnnnooottteeennniiiaaa      žžž iiiaaakkkooovvv:::    
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 261 prospelo: 257 žiakov   t.j. 98,47 % 
      neprospeli: 4 žiaci   t.j. 1,53 % 
      neklasifikovaní: 0 žiakov 
      1 žiak v zahraničí 
                                                                                            
Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 430 prospelo: 422 žiakov   t.j. 98,14% 
      neprospeli: 2 žiaci   t.j. 0,47 % 
      neklasifikovaní: 0         
      opravné skúšky: 6 žiaci  t.j. 1,40 %  
                                                                                   po opravných skúškach 
         prospeli: 426 žiakov, t.j. 99,07% 
         neprospeli:  4 žiaci, t.j. 0,93 %               
 
Z celkového počtu žiakov školy – 691  prospelo: 679 žiakov   t.j. 98, 26 % 

neprospelo: 6 žiakov   t.j. 0,87 % 
neklasifikovaní: 0 
opravné skúšky: 6 žiaci   t.j. 0,87 %  

                                                                                     
      po opravných skúškach  
         prospeli: 683, t.j. 98,84 % 
         neprospeli: 8 žiaci, t.j. 1,16 % 
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OOOssslllooobbbooodddeeennn ííí    oooddd   ppprrreeedddmmmeeetttuuu:::    

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

 
na I. stupni čiastočne 1 

úplne  1 
 
na II. stupni čiastočne 8 

úplne  20 
 
spolu  čiastočne 9 

úplne  21 
 
Počet žiakov oslobodených od vyučovania NEJ - 2 žiačky na II. stupni (L. Kováčová z V.B a N. Halecká 
z IX.B).  
 

   PPP ííísssooommmnnnééé    ppprrráááccceee   
Na základe učebných osnov píšu vyučujúci matematiky na II. stupni štyri písomné práce 

z matematiky za školský rok. 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.    
 

VVVýýýsssllleeedddkkkyyy   ššštttvvvrrrttteeejjj    pppííísssooommmnnneeejjj    ppprrráááccceee   zzz   mmmaaattteeemmmaaatttiiikkkyyy:::   
 
V.A  úspešnosť 83,01 %  
V.B  úspešnosť 79,10%    
V.C  úspešnosť 67,95 %   
 
VI.A  úspešnosť 81,48 %   
VI.B  úspešnosť 58,40 %   
VI.C  úspešnosť 61,48 %   
 
VII.A  úspešnosť 86,58 %   
VII.B  úspešnosť 51,01 %   
VII.C  úspešnosť 59,57 %  
 
VIII.A  úspešnosť 68,40 %   
VIII.B  úspešnosť 51,01 %   
VIII.C  úspešnosť 56,30 %   
VIII.D  úspešnosť 46,41%    
 
IX.A  úspešnosť 88,68 %   
IX.B  úspešnosť 53,09 %   
IX.C  úspešnosť 67,80 %   
IX.D  úspešnosť 67,34 % 

 
 
Najnižšie percento úspešnosti dosiahla VIII.D, celkovo je priemerná známka v II. polroku vo všetkých 
vzdelávacích predmetoch v tejto triede v rámci ôsmych ročníkov najnižšia (viď nasledujúca tabuľka – 
priemerné známky z jednotlivých predmetov).  
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 ANJ DEJ FYZ CHE MAT NEJ PRI 

VIII.A 2,36 1,64 2,21 1,86 2,46 1,93 2,00 
VIII.B 1,67 2,00 2,70 2,30 2,75 2,80 2,30 
VIII.C 2,40 2,10 2,62 2,48 2,76 1,00 2,43 
VIII.D 2,71 2,91 3,14 3,14 3,41 3,25 2,82 

 

VVVýýýssstttuuupppnnnééé    ttteeessstttyyy   
 

Z rozhodnutia vedenia školy a potrieb získania informácií stavu vedomostnej úrovne žiakov 
absolvovali žiaci štvrtých ročníkov výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  
/prechod žiakov na II. stupeň ZŠ/ a tiež žiaci 8. ročníkov zo slovenského jazyka a matematiky /vstup do 9. 
ročníka ZŠ /, žiaci 5. - 9. 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. 
 

I. stupeň  
Diktát  SJL  MAT   

IV.A  Ø 1,05  94,25%  88,75%  
IV.B  Ø 1,39  87,21%  82,06 %  
IV.C  Ø 1,50  79,61%  64,82% 
 

II. stupeň 
Diktát  SJL  MAT 

VIII.A  Ø 2,9  61,73%  59,49% 
VIII.B  Ø 3,8  45,00 % 50,68% 
VIII.C  Ø 3,68  50,00 % 49,80% 
VIII.D  Ø 4,65  39,12 % 43,92% 
 

Najnižšiu vedomostnú úroveň na výstupe z ôsmeho ročníka dosiahla VIII.D, z dôvodov už vyššie 
spomínaných. 

 

DDDooopppooorrruuučččeeennnééé    ooopppaaatttrrreeennniiiaaa   
 
- písať nácvičné diktáty 
- na hodinách SJL realizovať gramatické rozcvičky 
- učivo upevňovať aj formou všestranného jazykového rozboru 
- z matematiky nedostatky odstraňovať aj v nepovinnom predmete Cvičenia z matematiky 
- vyžadovať od žiakov dôslednejšiu prípravu na vyučovanie – dôslednejšou kontrolou 
- dôkladný rozbor a oprava výstupnej práce z matematiky 
 

VVVýýýssstttuuupppnnnééé    ttteeessstttyyy   zzz    cccuuudddzzziiieeehhhooo   jjjaaazzzyyykkkaaa         
 
   ANJ  NEJ 
 

V.A   69,31 %  - 
V.B   42,13 %  - 
V.C   25,15 %  - 
 
VI.A    -  82,52 % 
VI.B, VI.C   -  43,50 % 
    
VII.A   72,10 %  - 
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VII.B   53,74 %  - 
VII.C   42,85 %  - 
VII.B,C (zmieš.sk.) 16,30 %  - 
 
VIII.A     -  61,71 % 
VIII.B, C,D ( zmieš. skup. ) -  50,46 % 
 
IX.A   62,19 %  -   
IX.B   47,34 %  -   
IX.C   62,93 %  -   
IX.D   62,19 %  -   

 

SSSppprrrááávvvaaannniiieee:::    
 

 III ...    pppooolllrrroookkk  III III ...    pppooolllrrroookkk 
 

znížená známka zo správania na stupeň 2 
  spolu/dievčat  spolu/dievčat 
                                           
    0. – 4. ročník  2 / 2  0. – 4. ročník  3 / 0                             

5. – 9. ročník  1 / 0  5. – 9. ročník  1 / 0      
0. – 9. ročník  3 / 2  0. – 9. ročník  4 / 0         

 
znížená známka zo správania na stupeň 3 
                                                 

0. – 4. ročník  0 / 0  0. – 4. ročník  0 / 0                       
5. – 9. ročník  0 / 0  5. – 9. ročník  0 / 0 
0. – 9. ročník  0 / 0  0. – 9. ročník  0 / 0 

 
znížená známka zo správania na stupeň 4 
      

0. – 4. ročník  0 / 0  0. – 4. ročník  0 / 0                       
5. – 9. ročník  0 / 0  5. – 9. ročník  0 / 0 
0. – 9. ročník  0 / 0  0. – 9. ročník  0 / 0 

 

                         

VVVýýýccchhhooovvvnnnééé    ooopppaaatttrrreeennniiiaaa   
 
 III ...    pppooolllrrroookkk  III III ...    pppooolllrrroookkk 
  spolu/dievčat  spolu/dievčat 
napomenutia triednym učiteľom 

0. – 4. ročník  1 / 1  0. – 4. ročník  2 / 1    
5. – 9. ročník  32 / 2     5. – 9. ročník  20 / 3      
0. – 9. ročník  33 / 3  0. – 9. ročník  22 / 4       

 
pokarhania triednym učiteľom  

0. – 4. ročník  4 / 3  0. – 4. ročník  1 / 0           
5. – 9. ročník  22 / 1  5. – 9. ročník  14 / 2        
0. – 9. ročník  26 / 4  0. – 9. ročník  15 / 2       

 
pokarhania riaditeľom školy 

0. – 4. ročník  2 / 2  0. – 4. ročník  2 / 0           
5. – 9. ročník  8 / 2  5. – 9. ročník  7 / 2       
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0. – 9. ročník  10 / 4  0. – 9. ročník  9 / 2        
                                                                                            
pochvala triednym učiteľom 

0. – 4. ročník  19 / 8  0. – 4. ročník            11 / 9     
5. – 9. ročník  12 / 8  5. – 9. ročník            10/ 6    
0. – 9. ročník  31 / 16  0. – 9. ročník            21/15                                                          

 pochvala riaditeľom školy 
0. – 4. ročník  0 / 0  0. – 4. ročník  2/0         
5. – 9. ročník  12/8  5. – 9. ročník  32/16     
0. – 9. ročník  12/8  0. -  9. ročník  34/16      

  
 

DDDoooccchhhááádddzzzkkkaaa    

III ...    pppooolllrrroookkk    III III ...    pppooolllrrroookkk                        
spolu/ ŽVOS    Ø na 1 žiaka/ ŽVOS spolu/ ŽVOS Ø na 1 žiaka/ ŽVOS 

 
I. stupeň 
Spolu   11 827/3 048 44,96/98,32  10 841/3 113 41,54/111,18 
Ospravedlnené  11 583/2 804 44,04/90,45  10 442/2 714 40,01/96,93 
Neospravedlnené 244/244 0,92/7,87  399/399 1,53/14,25 
 
II. stupeň 
 
Spolu   21 353/1823 49,66/130,21  26 530/2 060 61,70/147,14 
Ospravedlnené  21335/1811 49,62/129,36  26 410/1946 61,42/139,00 
Neospravedlnené 18/12  0,04/0,86  120/114 0,28/8,14 
 
Spolu  I. a II. stupeň 
 
Spolu   33 180/4 871 47,87/108,24  37 371/5173 54,08/123,16 
Ospravedlnené  32 918/4 615 47,50/102,56  36 852/4 660 53,33/110,95 
Neospravedlnené 262/256 0,38/5,69  519/513 0,75/12,21 
 
 
Základná škola poskytuje vzdelanie žiakom školy podľa štátneho vzdelávacieho programu a vytvoreného 
školského vzdelávacieho programu pre 1., 2.  a 5. , 6. ročníku ZŠ  
3. – 4. ročník a 7. – 9 ročník  v tomto školskom roku (prechodné obdobie pre tieto ročníky) pokračovali 
vo  vzdelávanie podľa doteraz platných variantov. 
                                                                      

ZZZaaammmeeessstttnnnaaannnccciii    ššškkkooolllyyy   
 
Pedagogickí zamestnanci školy: 45 

- počet na I. stupni:  15 z nich jeden zástupca riaditeľa školy 
 1 asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v nultom ročníku 
- počet na II. stupni:  23 z nich 1 riaditeľ školy, 2 zástupcovia riaditeľa školy 
    1 asistent pre dieťa zo zdravotným znevýhodnením 
- vychovávateľky ŠKD:  6, (v siedmom oddelení asistent učiteľa)  

 
Počet externých pedagogických zamestnancov: 6 + 1 asistent učiteľa pre žiaka s výchovnými problémami                                                                                                              
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Nepedagogickí zamestnanci školy: 17 
- školská jedáleň:  8 (z nich 1 vedúca ŠJ) 
- THP:    2 
- prevádzkoví pracovníci: 6 (upratovačky 5 +, školník 1) 
- ostatní:   1 (správca siete) 
- špeciálny pedagóg – prac. povinnosti zahrnuté 2 pedagogickým zamestnancom 

      

KKKvvvaaalll iii fffiiikkkooovvvaaannnooosssťťť    pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   zzzaaammmeeessstttnnnaaannncccooovvv                                                                                                                                                      
 
V ročníku 0. – 4.  je 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy 
V ročníku 5. – 9. je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy. 
 

OOOdddbbbooorrrnnnooosssťťť    vvvyyyuuučččooovvvaaannniiiaaa      
 
Na I. stupni je 91,42% - ná odbornosť vyučovania. Evidujeme 8,58 % 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, kde sa učitelia potrebujú 
dovzdelávať. Celkový počet hodín:303, neodborne odučených 28 hodín – 6 hodín informatická výchova 
a 22 hodín cudzí jazyk. 
  
Na II. stupni - 93,07 % odbornosť. Vykazujeme 6,93 % - nú neodbornosť z dôvodu dopĺňania úväzkov 
a zavedenia nového predmetu v ŠkVP – ruského jazyka. Celkový počet hodín: 620, neodborne 
odučených 43 hodín – 6 hodín výtvarná výchova, 3 hodiny technická výchova, 6,5 hodiny informatika 
a práca s počítačom,0,5 hodiny chémia, 2 hodiny telesná výchova, 6 hodín občianska výchova, 19 hodín 
cudzí jazyk. Nepovinné predmety  na II. stupni v počte  9 hodín  sú odučené kvalifikovane. 
 
 6 vychovávateliek ŠKD má požadovanú kvalifikáciu. 
 

ĎĎĎaaalllššš iiieee   vvvzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   zzzaaammmeeessstttnnnaaannncccooovvv   
 
V tomto školskom roku 2009/2010 absolvovali pedagogickí zamestnanci ďalšie vzdelávanie: 
Priebežné vzdelávanie:   
RNDr. Alica Kačengová „ Nové trendy vo vyučovaní chémie „ MPC Prešov  
 

ĎĎĎaaalllššš iiieee   vvvzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   zzzaaammmeeessstttnnnaaannncccooovvv   
 
PaedDr. Júlia Gondová     Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika    
     ŠPÚ Košice 
 

Mgr. Miroslav Pollák  UIPŠ – „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, I. modul.“ 
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves 

 

RNDr. Beáta Hatalová UIPŠ – „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, I. modul.“ 
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves 

   
PaedDr. Dana Hofericová Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete cudzí jazyk 
    ŠPÚ  
 
Mgr. Anna Balažová  UIPŠ - „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, I. modul“.    
     Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Zuzana Žigrajová  Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete cudzí jazyk 
    ŠPÚ  
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Mgr. Dana Fabianová  Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete cudzí jazyk 
    ŠPÚ  
 
Mgr. Andrea Lipčáková  Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete cudzí jazyk 
    ŠPÚ  
 
Ing. Peter Špirka  „ Enviromentálna výchova v edukačnom procese“  

MPC Prešov 
 

DDDrrruuuhhhúúú    kkkvvvaaalll iii fff iiikkkaaačččnnnúúú    ssskkkúúúššškkkuuu   aaabbbsssooolllvvvooovvvaaalll iii :::       
 
september 2009  RNDr. Alica Kačengová   
 

ĎĎĎaaalllššš iiieee   vvvzzzdddeeelllááávvvaaannniiieee   pppeeedddaaagggooogggiiiccckkkýýýccchhh   zzzaaammmeeessstttnnnaaannncccooovvv   ooorrrgggaaannniiizzzooovvvaaannnééé    ššškkkooolllssskkkýýýmmm   úúúrrraaadddooommm   
 
Ing. Peter Špirka  „Stop drogám“ – CPPP Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Andrea Lipčáková  „Stop drogám“ – CPPP Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Julián Sopko  „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
RNDr. Alica Kačengová  „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
PaedDr. Tatiana Višňovská „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Miroslav Pollák  „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
Ing. Peter Špirka  „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Andrea Spodníková „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
Ing. Darina Novotná  „Tvorba školského vzdelávacieho programu“- ŠÚ 
    Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Daniela Duláková  Okresný metodický deň I. stupňa – 7DEM s,r,o 
    ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves 
 
PaedDr. Dana Hofericová Okresný metodický deň I. stupňa – 7DEM s,r,o 
    ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves 
 
Mgr. Dana Fabianová  školenie pre špeciálnych pedagógov 
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JJJeeedddnnnooorrraaazzzooovvvééé    pppoooddduuujjjaaatttiiiaaa:::    
 
Semináre: 
 
22. 09. 2009    Mgr. Adriana Spodníková  Motivácia v učení. Tvorivé a efektívne 
       Myslenie. Košice 
 
30. 09. 2009    Ľubica Buňová   seminár pre zamestnancov ŠKD, 
       CVČ Košice 
 
01. 10. 2010     PaedDr. Beáta Palková  Reforma školského vzdelávania v 
       predmete náboženská výchova,  
       KPKC Spišská Nová Ves 
 
20. 10. 2010   PaedDr. Tatiana Višňovská  Tvorivosť a inovácia , Európsky rok 2009, 
       MŠ SR, Národná kancelária programu 
       celoživotného vzdelávania Junior  
       Archievement Slovensko 
 
21. 10. 2009 PaedDr. Dana Hofericová  Moderný učiteľ , Microsoft , Košice 
 
21. 10. 2009 RNDr. Alica Kačengová   Moderný učiteľ , Microsoft , Košice 
 
6.- 8. 11. 2009  Mgr. Julián Sopko  Inovácie v škole 2009, OZ Orava 
 
11. 11. 2009  PaedDr. Iveta Mandáková Zmeny vo vyučovaní a aplikácia  
       aktuálneho ŠVP v predmete slovenský  
       jazyk v 1. a 2. ročníku ZŠ , MPC Prešove  
      
10. – 11. 12. 2009 Mgr. Miroslava Hladká    Tvorba moderných učebníc  ŠPÚ  
       Bratislava 
 
10. – 11. 12. 2009 Mgr. Andrea Legátová    Tvorba moderných učebníc  ŠPÚ  
       Bratislava 
 
09. – 11. 2009  Mgr. Andrea Lipčáková   Stop drogám v našom meste,  

      CPPP Spišská Nová Ves 
 
09. – 11. 2009  Ing. Peter Špirka               Stop drogám v našom meste,  

       CPPP Spišská Nová Ves 
 
19. 11. 2009  RNDr. Alica Kačengová  Nové trendy vo vyučovaní chémie, 
       MPC Prešov 
 
23. 11. 2009  Mgr. Zuzana Kočišová  seminár pre učiteľov ruského jazyka 
       CVČ Spišská Nová Ves 
 
24. 11. 2009  Ľubica Buňová   Európska politika mládeže, ADAM2 
       Spišské Podhradie 
 
27. 11. 2009  Ľubica Buňová         Európska politika mládeže, Spišské 
             Podhradie 
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27. 11. 2009  Mgr. Miroslav Pollák  Spoznaj vesmír v planetáriu, 
       Agentúra podpory výskumu 
 
09. 12. 2009  učitelia 0. – 4. ročníka  inštruktáž pre prácu so žiakmi 
       so špeciálnymi potrebami začlenenými 
       v ZŠ – PaedDr. Zuzana Čekovská 
 
10. – 11. 12. 2009 Mgr. Andrea Legátová  „Tvorba nových učebníc“ 
       MPC Bratislava 
 
10. – 11. 12. 2009 Mgr. Miroslava Hladká  „Tvorba nových učebníc“ 
       MPC Bratislava 
 
15. 01. 2010  Mgr. Miroslav Pollák  Obsluha a programové vybavenie 
       Interaktívnej školskej tabule ACTIVboard  
       PRO378 , Gymnázium Školská Spišská 
       Nová Ves 
 

PaedDr. Tatiana Višňovská Obsluha a programové vybavenie 
       Interaktívnej školskej tabule ACTIVboard  
       PRO378 , Gymnázium Školská Spišská 
       Nová Ves 
 
09. 03. 2010  Mgr. Zuzana Žigrajová  seminár k učebnici Macmillan,  
       MPC Prešov 
 
10. 03. 2010  Ľubica Buňová   Legislatívne dokumenty pre školské 
       zariadenia Košice 
 
20. 04. 2010        PaedDr. Júlia Gondová  Klub učiteľov informatiky 
        
03. 05. 2010 PaedDr. Dana Hofericová seminár k učebniciam vydavateľstva  
     OXFORD 
       MPC Prešov 
 
03. 05. 2010 Mgr. Jozef Veisenpacher seminár k učebniciam vydavateľstva  
     OXFORD 
       MPC Prešov 
 
25. 05. 2010  PaedDr. Dana Hofericová seminár k učebnici Macmillan –English 
       World, MPC Prešov 
 
26. – 29. 05. 2010 Mgr. Miroslav Murgáč  „Premeny vody“ Stará Lesná 
   
Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili školenia pre prácu s interaktívnou tabuľou 
 
26. 04. 2010 – sa konal metodický deň pre učiteľov dejepisu na tému :“Stratení susedia“. 
Zúčastnili sa p. uč. Mgr. Andrea Legátová, Mgr. Zuzana Kočišová. 
 
27. 05. 2010 –  Mgr. Dana Fabianová  Školenie špeciálnych pedagógov  
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Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ,PK 
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany. 
 

ČČČ iiinnnnnnooosssťťť    uuuččč iii ttteeeľľľooovvv   ššškkkooolllyyy   vvv   mmmeeessstttssskkkýýýccchhh   mmmeeetttooodddiiiccckkkýýýccchhh   ooorrrgggááánnnoooccchhh   
 
Mgr. Daniela Duláková  klubová rada I. st. členka 
Mgr. Adriana Spodniková klubová rada ANJ členka 
RNDr. Alica Kačengová  klubová rada CHEM predseda 
Mgr. Miroslav Murgáč  klubová rada TEV člen 
Mgr. Želmíra Novotná  klubová rada TEH členka 
Ing. Darina Novotná  klubová rada NEJ členka 
Ľubica Buňová   klubová rada ŠKD člen 
       

AAAkkktttiiivvviiitttyyy   nnnaaa   ssskkkvvvaaalll iii tttnnneeennniiieee   vvvýýýccchhhooovvvnnnooo---vvvzzzdddeeelllááávvvaaaccciiieeehhhooo   ppprrroooccceeesssuuu    
 
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 celodenné exkurzie: 
 
23.09.2009 - dejepisná exkurzia do Podtatranského múzea v Gánovciach zameraná na pravek pre 6. 
ročník pripravili p. uč. Legátová a Barabasová 
 
25.09. 2009 - exkurzia pre 9. ročník do Oswienčimu, pripravila p. uč. Kriegerová, Barabasová 
 
10. 2009 - Deň otvorených dverí v SPŠ strojníckej s VIII.A triedou – pripravila p.  zást. Ruttkayová 
       
10. 2009 -  separovaný zber, exkurzia v Zbernom dvore Brantner Nova s VII.A triedou, pripravil           
p.uč. Špirka 
       
V druhom polroku boli zrealizované celodenné exkurzie: 
 
25. a 26.04.2010 exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pre triedy 
   8. ročníkov – pripravili p. uč. Ing. Peter Špirka, Mgr. Ľubomíra  
   Hodáková 
 
07. – 08.06.2010 zemepisná exkurzia na Horehronie pre žiakov VIII.B, VIII.D, 
   pripravil p. riad. Mgr. Julián Sopko, Mgr. Renáta Barabasová, 
   Mgr. Ľubomíra Hodáková 
 
23.06.2010  exkurzia do Kežmarku zameraná na život v stredoveku pre žiakov 
   7. ročníka, pripravili p. uč. Mgr. Renáta Barabasová, Mgr. Eva 
   Kolesárová, Mgr. Valéria Kriegerová 
    
Exkurzia pre 8. ročníky „Vlakom do múzeí“ návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach – 
pripravil p. uč. Ing. Peter Špirka 
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Jednohodinové akcie: 
 
16. 9. 2009 – beseda s verejným ochrancom ľudských prác, pripravila p. uč. Barabasová 
 
24. 9. 2009 – výstava ovocia a zeleniny – zúčastnili sa všetci ročníky I. stupňa 
 
02.  10. 2009 – Európsky deň rodičov s školy – kultúrne vystúpenie pripravili triedne kolektívy 

IV.A, IV.B, IV.C s p. učiteľkami Mgr. Suľovskou, Mgr. Dulákovou, PaedDr. Hofericovou, 
 

16. 10. 2009 – výchovný koncert A. Budinského – ľudové hudobné nástroje pre žiakov 1. – 4. ročník 
 
27. 10, 2009 – Deň školských knižníc – výstava v školskej knižnici – III.A, IV.B, IV.C trieda 
 
17. 10. 2009 – výstava ovocia a zeleni – zúčastnili sa žiaci ŠKD 
 
27. 10. 2009 – Deň školských knižníc – výstava v školskej knižnici – zúčastnili sa triedy III.A, IV.B, IV.C 
 
27. 10. 2009 - Ilustrácie Cpina – GUS v spolupráci s mestskou knižnicou – zúčastnili sa žiaci IV. A triedy. 
 
19. 11. 2009 – benefičný koncert Deti mestu – kultúrny program pripravili p. uč. PaedDr. Hofericová,  
  Mgr. Žigrajová 
 
04. 12. 2009 – divadelné predstavenie : „ Martinko Kinkáš“ – určené žiakom 2. – 4. ročníka. 
 
21. 12. 2009 – triedne besiedky ku Vianociam 
 
5. 2. 2010 – beseda pre žiakov 6. ročníkov: „Všetko o včelách“ pripravila p. uč. Mgr. Cvengrošová  
 
15. 03. 2010 - návšteva mestskej knižnice – I.D trieda 
          - súčasní autori detskej knihy z regiónu – IV.C trieda 
 
20. 04. 2010 – beseda pre žiakov v ŠKD : „Ochrana prírody“- p. vych. Ľubica Buňová, Mgr. Alena Švedová 
 
26. 05. 2010 – účasť žiakov VIII.B na súdnom pojednávaní – p. uč. Mgr. Renáta Barabasová 
 
27. 05. 2010 – výstava „Planéta Zem“ – žiaci 5. ročníka – p. uč. Renáta Barabasová 
 
28. 05. 2010 – výstava „Planéta Zem“ – žiaci 5. ročníka – p. uč. Renáta Barabasová 
 
01. 06. 2010 – JOHN, MARY A KOZLIATKA – divadelné predstavenie s angličtinou pre skupinky učiace sa 
  anglický jazyk 
 
02. 06. 2010 – výstava „Planéta Zem“ – žiaci 5. ročníka – p. uč. Renáta Barabasová 
  výstava Zem na ktorej žijeme – žiaci 7,8,9 ročníkov – p. uč. Ing. Peter Špirka 

výstava Sex v tráve – Múzeum Spiša – žiaci 7. ročníkov – p. uč. Ing. Peter Špirka 
  beseda pre žiakov 6. ročníkov v spolupráci so SAV Parazitologický ústav  
  Košice v rámci projektu Hodina vedy 

 
Žiaci druhých až štvrtých ročníkov sa v mesiaci október 2009 zúčastnili výcviku v dopravnej výchove na 
detskom dopravnom ihrisku. 
 
 Žiaci III.A,B,C  v mesiaci september až október absolvovali plavecký výcvik na ZŠ Z. Nejedlého. 
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Učebňa informatizácie bola sprístupnená žiakom školy aj v popoludňajších hodinách. Služba v učebni 
informatizácie p. uč. Gondová. 

               
Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových  predstavení, zorganizovali si 
týždeň zdravého stravovania, rôzne súťaže zamerané na voľbu povolania ako malý  staviteľ, kaderníčka 
a pod. Z ďalších aktivít spomenieme karneval v ŠKD, Karaoke show a iné aktivitami a súťaže, ktoré boli 
veľmi dobre pripravené. 
               
Medzi ďalšie aktivity patria kultúrne vystúpenia žiakov na programe Deti mestu pod vedením p. uč. 
Hofericovej a p. uč. Žigrajovej. Medzi kvalitne zorganizované akcie patrí Deň Zeme a Medzastar –
prehliadka talentov žiakov školy. 
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. 
 
Pravidelne sa uskutočňujú rozhlasové relácie v školskom rozhlase podľa  harmonogramu. 
 
15. 09. 2009 – Sedembolestná Panna Mária – pripravila p. uč. PaedDr. Beáta Palková 
19. 09. 2009 – Svetový deň zdravej výživy – pripravila p. vych. Eva Palušáková 
29. 10. 2009 – Ľudovít Štúr – pripravila p. uč. Mgr. Klaudia Balážová 
16. 11. 2009 – Tolerancia rasizmu – xenofóbia – pripravil p. uč. Ing. Peter Špirka 
23. 11. 2009 – Dopravná výchova – pripravila p. uč. Mgr. Daniela Duláková 
01. 12. 2009 – Deň boja proti AIDS – pripravil p. uč. Ing. Peter Špirka 
04. 12. 2009 – Program na Mikuláša – pripravila p. uč. PaedDr. Dana Hofericová 
21. 12. 2009 – Program k Vianociam – pripravila p. uč. PaedDr. Dana Hofericová, Mgr. Miroslava Hladká 
09. 03. 2010 – Marec mesiac knihy – pripravila p. uč. Mgr. Andrea Legátová 
25. 03. 2010 – Deň zápasu za ľudské práva – pripravila p. uč. Mgr. Renáta Barabasová 
31. 03. 2010 – Apríl mesiac lesov – pripravila p. vych. Mgr. Alena Švedová 
22. 04. 2010 – Deň Zeme – pripravila p. uč. Mgr. Martina Cvengrošová 
07. 05. 2010 – Výročie víťazstva nad fašizmom – pripravila p. uč. Mgr. Eva Kolesárová 
12. 05. 2010 – Deň matiek – pripravila p. uč. Mgr. Zuzana Žigrajová 
01. 06. 2010 – program k MDD – pripravila p. uč. Mgr. Dana Fabianová 
14. 06. 2010 – Výročie memoranda slovenského národa – pripravila p. uč. Mgr. Renáta Barabasová 
30. 06. 2010 – Slávnostné ukončenie školského roka – pripravili p. uč. Uličná, Fabianová 
             

AAAkkktttiiivvviiitttyyy   ppprrreee   ďďďaaalllššš iiieee   ssskkkvvvaaalll iii tttnnneeennniiieee   vvvyyyuuučččooovvvaaaccciiieeehhhooo   ppprrroooccceeesssuuu   
 
Pre skvalitnenie vyučovania bola využívaná aj multimediálna učebňa  
                
08.09. - I. A prierezová téma – dopravná výchova – p. uč. Gondová  
24.09. - III.B prezentácia „Deň eura“ – p. uč.  Duláková 
24.09. - III.C prezentácia „Deň eura“ – p. uč.  Hofericová  
24.09. - III.A prezentácia „Deň eura“ – p. uč.  Suľovská  
24.09. - IV.A prezentácia „Deň eura“ – p. uč.  Uličná 
30.09. - VIII.C „Vesmír“ p. uč. Dzurillová 
05.11. - III.B vlastiveda – dopravná výchova – p. uč. Duláková 
06.11. - VI.A,B,C – prírodopis „Hlístovce“ – p. uč. Dzurillová, Špirka 
07.11. - II.B  slovenský jazyk „Tvrdé a mäkké spoluhlásky – p. uč. Balažová A. 
25.11. - V.A,C hudobná výchova – „Hudobné výrazové prostriedky“ –  p. uč.  Hofericová 
25.11. - VI.A, fyzika „ Magnetické vlastnosti látok“ – p. uč. Pollák 
28.11. - VI.C, fyzika „ Magnetické vlastnosti látok“ – p. uč. Pollák 
03.12. - VI.B, fyzika „ Magnetické vlastnosti látok“ – p. uč. Pollák 
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05.12. - III.B slovenský jazyk „ Vybrané slová“ – p. uč. Duláková 
05.12. - III.B prírodoveda – „Kolobeh vody v prírode“ – p. uč. Duláková 
    
Týždenne (t.j. 5 vyučovacích hodín) vyučuje v multimediálnej učebni riaditeľ školy p. Sopko zemepis 
v VII.B,C a v IX.D 
 
 Na škole máme vytvorené ďalšie učebne vybavené datavideoprojektormi, videom, DVD 
prehrávačom, interaktívnou tabuľou za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktoré boli plánovane využívané na hodinách prírodopisu, dejepisu, slovenského jazyka, cudzích 
jazykov. 
 
Učebňu informatizácie využívajú pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese na skvalitnenie 
a efektivitu predmetného procesu, tvorbu prezentácií, v popoludňajších krúžkových aktivitách ale aj 
neorganizovaných voľnočasových aktivitách žiakov.  
 
Na vyučovacích hodinách slovenský jazyk a literatúra boli uskutočnené besedy o knihách : 
„Malý princ“    IX.A  trieda    p. uč. Mgr. Zuzana Petkáčová 
„Išlo dievča po vodu“    VI.A, trieda     p. uč. Mgr. Zuzana Petkáčová,  
„Starec a more“  VII.A trieda   p. uč. Mgr. Zuzana Petkáčová, 
„ Zbojnícka mladosť“  VII.C trieda   p. uč. Mgr. Andrea Legátová 
„ Starec a more“  VII.B trieda   p. uč. Mgr. Klaudia Balážová 
„ Malý princ“   IX.D trieda   p. uč. Mgr. Klaudia Balážová 
„Čenkovej deti“   V.C trieda   p. uč. Mgr. Adriana Spodníková 
  
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – literárna súťaž 2 žiakov zo VI.B (M. Dolná, M. 
Zumer) – pripravila p. uč. Mgr. Klaudia Balážová 
  
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými 
formami vyučovania ďakujeme. 
          

IIInnnééé    aaakkktttiiivvviiitttyyy   ššškkkooolllyyy   vvv   ššškkkooolllssskkkooommm   rrroookkkuuu   222000000999///222000111000   
 
01. 10. 2010 – Európsky deň rodičov a školy 
Na aktivitách v rámci EDRaŠ sa podieľali všetci zamestnanci školy. Aktivity pripravilo Rodičovské 
združenie pri ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves. V rámci toho dňa boli pripravené pre rodičov 
a sympatizantov školy otvorené hodiny a pasovanie prvákov – prijímanie prvákov medzi ostatných 
spolužiakov školy. Kultúrny program na túto akciu pripravili p. uč. Mgr. Zuzana Suľovská, Mgr. Daniela 
Duláková, PaedDr. Dana Hofericová 

Žiačky IX. ročníkov pod vedením p. uč. Mgr. Želmíry Novotnej pripravili zeleninové šaláty pre rodičov 
a žiakov školy. 

November 2009 – Deti mestu 
Benefičný koncert žiakov všetkých základných škôl mesta. Naša škola prevzala symbolický klúč od brány 
mesta na organizovanie benefičného koncertu v školskom roku 2010/2011. Vystúpenie žiakov našej 
školy zabezpečili žiaci 3. roč. pod vedením p. uč. Mgr. Zuzany Žigrajovej a PaedDr. Dany Hofericovej. 
 
15. 01. – 15. 02. 2010 – Zápis detí do 1. ročníka 
 
02. 02. – 06. 02. 2010 – základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníkov  v Poráčskej doline. 

29. 03. 2010  a 30. 03. 2010 Rozprávka o rukavičke trochu inak 
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21. 06. 2010 Noc v škole 
V rámci mesiaca knihy žiaci II. B triedy pod vedením p. uč. Mgr. Andrei Lipčákovej a Mgr. Miroslavy 
Hladkej pripravili moderné poňatie klasickej rozprávky. S dramatizáciou sa predstavili žiaci 1. – 4- 
ročníkov ZŠ aj deťom MŠ na Hviezdoslavovej ulici. 
 
23. 04. 2010    Deň Zeme 
Pri príležitosti Dňa Zeme sa na škole konali aktivity pri príležitosti tohto dňa. 
Autormi projektu boli: Mgr. Andrea Lipčáková a Ing. Peter Špirka 
 
20.-27. november 2009 –   Jesenný zber papiera. 
Najlepší jednotlivci v zbere papiera 
 

I. stupeň II. stupeň 

Krušinská IV.B Klingová V.A 
Vozárová II.B Schriffel VII.B 

Viežbová II.A Kubaňová VII.A 

Vyhodnotenie tried podľa kilogramov na jedného žiaka 

I. stupeň II. stupeň 

IV.B 50 kg VII.A 39,1 kg 

III.A 42,3 kg V.A 36,8 kg 

II.A 33,8 kg IX.A 22,7 kg 

26. 04. – 30. 04. 2010 Škola v prírode Tatranská Lesná 

Zúčastnili sa žiaci II.A, III.A, IV.B. Pedagogický vedúci školy v prírode PaedDr. Mária Geršiová. 

03. 05. – 07. 05. 2010 Škola v prírode Tatranská Lomnica 

Zúčastnili sa žiaci II.B, III.B, IV. C . Pedagogický vedúci Mgr. Anna Balážová. 

14. 05. 2010 – Deň matiek  

Kultúrne vystúpenie žiakov ŠKD pre mamičky. Pripravili p. vychovávateľky. 

24. 05. – 27. 05. 2010  Jarný zber papiera      

Najlepší jednotlivci v zbere papiera 

I. stupeň II. stupeň 

Krušinská IV.B Kubaňová VII.A 

Henzély  I.C Džubáková VI.C 

J. Žemla IV.B Jadroň VIII.C 
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Vyhodnotenie tried podľa kilogramov na jedného žiaka 

I. stupeň II. stupeň 

IV.B 63,2 kg VII.A 40,77 kg 

III.A 54,24 kg V.A 27,57 kg 

II.A 49,3 kg IX.A 26,40 kg 

17. 05. 2010 – MISS BÁBIKA 

 Dvanásť dievčat prvého ročníka predviedlo svoje zručnosti a znalosti pri starostlivosti o svoje 
bábiky. Najstarostlivejšia mamička sa stala – Nina Bazárová z I. B triedy. Akciu pripravili p. uč. Mgr. Mária 
Uličná a Mgr. Dana Fabianová 

25. 05. 2010 – SVETOVÝ DEŇ MLIEKA 

 Projekt bol pripravený pod vedením p. uč. PaedDr. Dany Hofericovej. Súčasťou aktivít vrámci 
pripomenutia si Svetového dňa mlieka bola relácia v školskom rozhlase, príprava prezentačných 
materiálov v triede, príprava tvorivých prác žiakov, príprava mliečneho obeda v školskej jedálni. 

18. 06. 2010 - MEDZASTAR 

Hudobný program – prehliadku detských talentov pripravila p. uč. PaedDr. Dana Hofericová. Ceny pre 
víťazov pripravila p. uč. Mgr. Zuzana Suľovská. 

Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových predstavení, karnevalom 
v ŠKD, Mikulášskym posedením, Vianočnou besiedkou, besiedkou vrámci Dňa matiek 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, 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. Vrámci podpory športových aktivít 
u detí ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
 
Rodičovské združenie pripravilo pre žiakov školy pri príležitosti MDD pre I. stupeň sladké prekvapenie 
a pre II. stupeň zábavné popoludnie v CVČ v Spišskej Novej Vsi. Nakoľko nebol dostatočný záujem zo 
strany žiakov školy o zábavné popoludnie, aktivita sa nekonala a žiaci II. stupňa dostali sladké 
prekvapenie pri príležitosti svojho sviatku.  
Vychovávateľky školského klubu pripravili pre deti popoludnie plné hier a súťaží pri príležitosti MDD. 
  

VVVýýýsssllleeedddkkkyyy   ššškkkooolllyyy:::    
 
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  
 
  
  



18 / 35 

ÚÚÚssspppeeeccchhhyyy   žžž iiiaaakkkooovvv   ššškkkooolllyyy:::    

Matematická olympiáda 

       pripravoval 
9. ročník 
 
1. miesto školské kolo - Peter Hojnoš  (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
5. miesto okresné kolo - Peter Hojnoš  (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
1. miesto krajské kolo  - Peter Hojnoš  (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
2. miesto školské kolo - Barbora Hrušovská  (IX.A) p. uč. Mochnacká 
1. miesto okresné kolo - Barbora Hrušovská  (IX.A) p. uč. Mochnacká 
8. miesto krajské kolo - Barbora Hrušovská  (IX.A) p. uč. Mochnacká 
 
7. ročník 
 
1. miesto školské kolo - Lucia Kačengová  (VII.A) p. uč. Mochnacká 
1. miesto školské kolo - Marek Koňak  (VII.A)  p. uč. Mochnacká 
2. miesto školské kolo - Nadežda Kopperová  (VII.A) p. uč. Mochnacká 
3. miesto školské kolo - Jakub Bačinský  (VII.A)  p. uč. Mochnacká 
4. miesto školské kolo - Klaudia Korpeľová (VII.A) p. uč. Mochnacká 
5. miesto školské kolo - Soňa Nováková (VII.A)  p. uč. Mochnacká 
 
6. ročník 
 
1. miesto školské kolo - Filip Weiser  (VII.A)  p. uč. Pollák 
2. miesto školské kolo - Bianka Šimčíková  (VI.C) p. uč. Hatalová 
3. miesto školské kolo - Barbora Mišendová  (VI.A) p. uč. Pollák 
4. miesto školské kolo - Samuel Dikant  (VI.A)  p. uč. Pollák 
 
5. ročník 

 
1. miesto školské kolo - Lucia Grešová (V.A)  p. uč. Hatalová 
3. miesto okresné kolo - Lucia Grešová (V.A)  p. uč. Hatalová 
2. miesto školské kolo - Ľubomír Kopnický (V.A) p. uč. Hatalová 
5. miesto okresné kolo - Ľubomír Kopnický (V.A) p. uč. Hatalová 
3. miesto školské kolo - Veronika Volfová (V.C) p. uč. Hodáková 
4. miesto školské kolo - Sofia Mitterová (V.A)  p. uč. Hatalová 
5. miesto školské kolo - Nicola Ondrová (V.C)  p. uč. Hodáková 
 
4. ročník 
 
- úspešní riešitelia školského kola – Samuel Peter Cibula (IV.A), Alexandra Richnavská (IV.A), Miriama 
Sokoláková (IV.A) – žiaci p. uč. Suľovskej 
 
Pytagoriáda 
 
5.ročník 
 
1. miesto školské kolo - Sofia Mitterová (V.A)  p. uč. Hatalová 
15. miesto okresné kolo - Sofia Mitterová (V.A)  p. uč. Hatalová 
2. miesto školské kolo - Lucia Grešová (V.A)  p. uč. Hatalová 
4. miesto okresné kolo - Lucia Grešová (V.A)  p. uč. Hatalová 
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4.ročník 
 
- úspešní riešitelia školského kola – Branislav Pencák (IV.A), Simona Denešová (IV.A), Martin 
Zahornadský (IV. A) – žiaci p. uč. Suľovskej 
 
2. miesto okresné kolo - Branislav Pencák (IV.A)  p. uč. Suľovská 

 
3.ročník 
 
- úspešní riešitelia školského kola – Tímea Bocanová (III.A), Juraj Dikant (III.A), Christián Ernest (III. A), 
Katarína Žigrajová (III.A), Martina Cerková (III.A), AdamŠarga (III.A), Radoslava Hatalová (III.A), Ema 
Katarína Mišendová (III.A) – žiaci p. uč. Geršiovej 
 
2. miesto okresné kolo - Christián Ernest (III.A)  p. uč. Geršiová 

 
 
Korešpondenčný seminár MAKS na II. stupni riešilo 19 žiakov – 8 dvojíc a traja jednotlivci. Najúspešnejší 
súťažiaci – Nadežda Kopperová (VII.A) a Ľubomír Kopnický (V.A). 
 
Korešpondenčný seminár MAKSÍK na I. stupni riešilo 25 žiakov. 
 
Do vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO sa zapojilo 18 žiakov I. stupňa. 
 
Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN  sa zapojilo 19 žiakov.  
Najúspešnejší súťažiaci – Filip Weiser (VI.A). 
 
Informatická súťaž – I – Bobor 
 
1.miesto celoslovenské kolo – Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Pollák 
Súťaž prebiehala online súčasne na celom Slovensku bez postupových kôl. 
 
Fyzikálna olympiáda 
 
Kategória E 
 
1. miesto šk. kolo - Marek Bajtoš (IX.C)  p. uč. Ruttkayová 
5. miesto okres. kolo - Marek Bajtoš (IX.C)  p. uč. Ruttkayová 
15. miesto kraj. kolo - Marek Bajtoš (IX.C)  p. uč. Ruttkayová 
2. miesto šk. kolo - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Pollák 
4. miesto okres. kolo - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Pollák 
1. miesto kraj. kolo - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Pollák 
 
Kategória F 
 
1. miesto šk. kolo - Dominik Baldovský (VIII.A) p. uč. Ruttkayová 
1. miesto okres. kolo - Dominik Baldovský (VIII.A) p. uč. Ruttkayová 
2. miesto šk. kolo - Patrícia Gondová (VIII.B) p. uč. Pollák 
3. miesto šk. kolo - Lenka Olekšáková (VIII.B) p. uč. Pollák 
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Korešpondenčný seminár PikoFYZ – zimná časť- fyzikálna súťaž 
 
Súťaž prebieha bez postupových kôl. 
 
7. ročník 
 
5. miesto celosl. kolo  Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Pollák 
10. miesto celosl. kolo  Jakub Bačinský (VII.A)  p. uč. Pollák 
11. miesto celosl. kolo  Samuel Dikant (VI.A)  p. uč. Pollák 
 
8. ročník 
 
24. miesto celosl. kolo Dominik Baldovský (VIII.A)  p. uč. Pollák 
 
9. ročník 
 
5. miesto celosl. kolo  Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Pollák 
9. miesto celosl. kolo  Marek Bajtoš ( IX.C)  p. uč. Pollák 
 
Korešpondenčný seminár PikoFYZ – letná časť- fyzikálna súťaž 
 
7. ročník 
 
2. miesto celosl. kolo  Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Pollák 
6. miesto celosl. kolo  Samuel Dikant (VI.A)  p. uč. Pollák 
 
9. ročník 
 
1. miesto celosl. kolo  Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Pollák 
4. miesto celosl. kolo  Marek Bajtoš ( IX.C)  p. uč. Pollák 
 
Astronomická olympiáda 
 
Súťaž prebieha bez postupových kôl. 
 
Úspešní riešitelia krajského kola: Matej Vantroba (IX.A), Patrik Jakš (IX.A), Nadežda Kopperová (VII.A), 
Marek Bajtoš (IX.C) – 5. miesto, Klaudia Korpeľová (VII.A) – všetkých žiakov pripravovala p. uč. 
Kriegerová 
 
Čo vieš o hviezdach 
 
1.kategória 
 
2. miesto okres. kolo  Matej Gonda (V.A)  p. uč. Kriegerová 
9. miesto kraj. kolo  Matej Gonda (V.A)  p. uč. Kriegerová 
6. miesto okres. kolo  Ľubomír Kopnický (V.A)  p. uč. Kriegerová 
 
2.kategória 
 
3. miesto okres. kolo  Klaudia Korpeľová (VII.A) p. uč. Kriegerová 
8. miesto kraj. kolo  Klaudia Korpeľová (VII.A) p. uč. Kriegerová 
6. miesto okres. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Kriegerová 
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7. miesto okres. kolo  Patrik Jakš (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
 
Chemická olympiáda 
 
Kategória Dz 
 
1. miesto šk. kolo  Veronika Čujová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
7. miesto okres. kolo  Veronika Čujová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
1. miesto šk. kolo  Ivana Capová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
6. miesto okres. kolo  Ivana Capová (IX.A)  p. uč. Mochnacká 
 
Biologická olympiáda 
 
Kategória – zoológia 
 
1. miesto šk. kolo  Aneta Čechová (VIII.B)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
9. miesto okres. kolo  Aneta Čechová (VIII.B)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
2. miesto šk. kolo  Jakub Bačinský (VII.A)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
1. miesto okres. kolo  Jakub Bačinský (VII.A)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
3. miesto šk. kolo  Katarína Lapšanská (VI.A) p. uč. Cvengrošová, Špirka 
2. miesto okres. kolo  Katarína Lapšanská (VI.A) p. uč. Cvengrošová, Špirka 
4. miesto šk. kolo  Radka Kirnerová (VI.A)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
6. miesto okres. kolo  Radka Kirnerová (VI.A)  p. uč. Cvengrošová, Špirka 
 
Šaliansky Maťko 
 
kategória 2.a 3. ročník 
 
6. miesto okres. kolo  Radoslava Hatalová (III.A) p. uč. Geršiová 
 
kategória 4.a 5. ročník 
 
3. miesto okres. kolo  Sebastián Hanuščin (IV.A) p. uč. Suľovská 
 
kategória 6.a 7. ročník 
 
1. miesto okres. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
 
 
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 
 
1. miesto šk. kolo  Viktória Fedorová (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
9. miesto okres. kolo  Viktória Fedorová (IX.A)  p. uč. Petkáčová 
2. miesto šk. kolo  Dagmara Tkáčová (VIII.A) p. uč. Spodníková 
3. miesto šk. kolo  Diana Dutková (VIII.A)  p. uč. Spodníková 
 
Hviezdoslavov Kubín 
 
I.kategória poézia 
 
1.miesto šk. kolo  Viktor Kopper (III.A)  p. uč. Geršiová 
2.miesto šk. kolo  Lucia Tauberová (IV.B)  p. uč. Duláková 
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3.miesto šk. kolo  Martina Summerlingová (III.C) p. uč. Žigrajová 
 
I.kategória próza 
 
1.miesto šk. kolo  Samuel Peter Cibula (IV.A) p. uč. Suľovská 
1.miesto obvod. kolo  Samuel Peter Cibula (IV.A) p. uč. Suľovská 
1.miesto okres. kolo  Samuel Peter Cibula (IV.A) p. uč. Suľovská 
1.miesto krajské kolo  Samuel Peter Cibula (IV.A) p. uč. Suľovská 
celoslovenské kolo  Samuel Peter Cibula (IV.A) p. uč. Suľovská 
2.miesto šk. kolo  Alexandra Dobrocká (IV.C) p. uč. Hofericová 
3.miesto šk. kolo  Karolína Kalafutová (III.A) p. uč. Geršiová 
 
II.kategória poézia 
 
1.miesto šk. kolo  Ivana Kočišová (VI.A)  p. uč. Petkáčová 
2.miesto šk. kolo  Lenka Stoláriková (VI.A)  p. uč. Petkáčová 
3.miesto šk. kolo  Simona Stanislavová (VII.C) p. uč. Legátová 
 
II.kategória próza 
 
1.miesto šk. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
1.miesto obvod. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
1.miesto okres. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
3.miesto kraj. kolo  Nadežda Kopperová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
2.miesto šk. kolo  Samuel Dikant (VI.A)  p. uč. Petkáčová 
3.miesto šk. kolo  Simona Barabasová (VII.A) p. uč. Petkáčová 
 
III.kategória poézia 
 

1.miesto šk. kolo  Katarína Makovická (VIII.A) p. uč. Vaľko 
2.miesto šk. kolo  Dominika Duchová (VIII.A) p. uč. Vaľko 
 

III.kategória próza 
 
1.miesto šk. kolo  Dagmara Tkáčová (VIII.A) p. uč. Vaľko 
2.miesto šk. kolo  Patrícia Gondová (VIII.B) p. uč. Balážová 
3.miesto šk. kolo  Viera Olekšáková (VIII.B) p. uč. Balážová 
 
Olympiáda anglického jazyka  
 
Kategória 1A 
 
1. miesto šk. kolo  Michaela Kubáňová (VII.A) p. uč. Veisenpacher 
3. miesto okres. kolo  Michaela Kubáňová (VII.A) p. uč. Veisenpacher 
2. miesto šk. kolo  Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Veisenpacher 
3. miesto šk. kolo  Anežka Damaškovičová (VII.A) p. uč. Veisenpacher 
 
Kategória 1B 
 
1. miesto šk. kolo  Barbora Hrušovská (IX.A) p. uč. Veisenpacher 
5. miesto okres. kolo  Barbora Hrušovská (IX.A) p. uč. Veisenpacher 
2. miesto šk. kolo  Gabriela Dvořáková (VIII.A) p. uč. Veisenpacher 
3. miesto šk. kolo  Martin Kučma (IX.A)  p. uč. Rerková 
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Olympiáda nemeckého jazyka 
 
Kategória 1A 
 
1. miesto šk. kolo  - Miriam Kamenická (VII.B) p. uč. Novotná D. 
2. miesto šk. kolo  - Veronika Javorská (VII.B) p. uč. Novotná D. 
3. miesto šk. kolo  - František Mrovčák (VI.B) p. uč. Kočišová 
 
Kategória 1B 
 
1. miesto šk. kolo  - Michal Varga (IX.B)  p. uč. Novotná D. 
2. miesto okres. kolo  - Michal Varga (IX.B)  p. uč. Novotná D. 
2. miesto šk. kolo  - Adam Hunfalvy (IX.D)  p. uč. Novotná D. 
3. miesto šk. kolo  - Branislav Jadroň (VIII.C) p. uč. Kočišová 
 
Geografická olympiáda 
 
Kategória I – 5. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Zuzana Klaciková (V.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto okres. kolo  - Zuzana Klaciková (V.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto šk. kolo  - Peter Malec (V.B)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto šk. kolo  - Ľubomír Kopnický (V.A) p. uč. Hojnošová 
 
Kategória H – 6. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Katarína Korfantová (VI.A) p. uč. Veisenpacher 
9. miesto okres. kolo  - Katarína Korfantová (VI.A) p. uč. Veisenpacher 
2. miesto šk. kolo  - Samuel Dikant (VI.A)  p. uč. Veisenpacher 
3. miesto šk. kolo  - Tomáš Hudran  (VI.A)  p. uč. Veisenpacher 
 
Kategória G – 7. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
1. miesto okres. kolo  - Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto kraj. kolo  - Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto celoslovenské kolo - Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
2. miesto šk. kolo  - Samuel Deneš (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto šk. kolo  - Jakub Bačinský (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
 
Kategória F – 8. ročník  
 
1. miesto šk. kolo  - Tomáš Sumerling (VIII.A) p. uč. Hojnošová 
11. miesto okres. kolo  - Tomáš Sumerling (VIII.A) p. uč. Hojnošová 
2. miesto šk. kolo  - Stanislava Melegová (VIII.A) p. uč. Hojnošová 
3. miesto šk. kolo  - Silvia Majková ( VIII.A)  p. uč. Hojnošová 
 
Kategória E – 9. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto okres. kolo  - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
8. miesto kraj. kolo  - Peter Hojnoš (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
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2. miesto šk. kolo  - Viktória Fedorová (IX.A) p. uč. Hojnošová 
3. miesto šk. kolo  - Marek Bajtoš (IX. C)  p. uč. Sopko 
 
Dejepisná olympiáda 
   
6. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Tomáš Hudran ( VI.A)  p. uč. Barabasová 
10. miesto okres. kolo  - Tomáš Hudran ( VI.A)  p. uč. Barabasová 
2. miesto šk. kolo  - Samuel Dikant (VI.A)  p. uč. Barabasová 
3. miesto šk. kolo  - Maroš Bežila (VI.B)  p. uč. Barabasová 
12. miesto okres. kolo  - Maroš Bežila (VI.B)  p. uč. Barabasová 
 
7. ročník 
 
1. miesto šk. kolo   - Marek Koňak (VII.A)  p. uč. Kriegerová 
2. miesto šk. kolo  - Júlia Mikolajová (VII.C) p. uč. Kriegerová 
3. miesto šk. kolo  - Simona Stanislavová (VII.C) p. uč. Kriegerová 
3. miesto okres. kolo  - Lenka Stoláriková (VII.A) p. uč. Kriegerová 
 
8. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Daniel Barbuš ( VIII.C)  p. uč. Legátová 
2. miesto šk. kolo  - Jakub Barabas (VIII.C)  p. uč. Legátová 
3. miesto šk. kolo  - Stanislava Melegová (VIII.A) p. uč. Vaľko 
 
9. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Martina Kurucová (IX.A) p. uč. Kriegerová 
2. miesto šk. kolo  - Ivana Capová (IX.A)  p. uč. Kriegerová 
3. miesto šk. kolo  - Marek Bajtoš (IX.C)  p. uč. Kriegerová 
 
Biblická olympiáda 
 
1. miesto šk. kolo  - Marek Koňak (VII.A )  p. uč. Palková 
2. miesto šk. kolo  - Lenka Stoláriková (VII.A) p. uč. Palková 
3. miesto šk. kolo  - Katarína Lapšanská ( VI.A) p. uč. Palková 
2. miesto okres. kolo - družstvo: Marek Koňak, Lenka Stoláriková, Katarína Lapšanská 
11. miesto kraj. kolo - družstvo: Marek Koňak, Lenka Stoláriková, Katarína Lapšanská  

- pripravovala p. uč. Palková 
 
Moje mesto – výtvarná súťaž  
 
II. kategória – 4. - 6. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Viktória Klingová (V.A)  p. uč. Višňovská 
2. miesto šk. kolo  - Alexandra Harničárová (V.B) p. uč. Višňovská 
3. miesto šk. kolo  - Barbora Králová ( V.B)  p. uč. Višňovská 
 
III. kategória – 7. - 9. ročník 
 
1. miesto šk. kolo  - Barbora Balážiová (IX.A) p. uč. Višňovská 
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2. miesto šk. kolo  - Jana Molčanová (IX.D)  p. uč. Višňovská 
3. miesto šk. kolo  - Ivana Capová (IX.A)  p. uč. Višňovská 
 
Vesmír očami detí  – výtvarná súťaž 
 
1. miesto okres. kolo  - Zuzana Kapustová (IX.A) p. uč. Blahovská 
3. miesto okres. kolo  - Barbora Balážiová (IX.A) p. uč. Blahovská 
 
Slávik Slovenska  
 
I.kategória 
 
1. miesto šk. kolo  - Simona Olekšáková (III.C ) p. uč. Hofericová,Žigrajová 
2. miesto šk. kolo  - Nina Bazárová (I.B )  p. uč. Uličná 
3. miesto šk. kolo  - Lívia Macalová (III.C )  p. uč. Žigrajová 
 
II.kategória 
 
1. miesto šk. kolo  - Dominik Cibelenko (VI.B ) p. uč. Hofericová 
2. miesto obvod. kolo  - Dominik Cibelenko (VI.B ) p. uč. Hofericová 
2. miesto šk. kolo  - Veronika Volfová (V.C ) p. uč. Žigrajová 
2. miesto šk. kolo  - Bohumír Gardošík (V.A ) p. uč. Žigrajová 
3. miesto šk. kolo  - Diana Vansáčová (V.C ) p. uč. Žigrajová 
3. miesto šk. kolo  - Katarína Lapšanská (VI.A ) p. uč. Hofericová 
 
III.kategória 
 
1. miesto šk. kolo  - Zuzana Ivančová (IX.B ) p. uč. Tauberová 
3. miesto obvod. kolo  - Zuzana Ivančová (IX.B ) p. uč. Tauberová 
2. miesto šk. kolo  - Viera Olekšáková (VIII.B ) p. uč. Tauberová 
2. miesto šk. kolo  - Patrícia Gondová (VIII.B ) p. uč. Tauberová 
3. miesto šk. kolo  - Lenka Olekšáková (VIII.B ) p. uč. Tauberová 
3. miesto šk. kolo  - Zuzana Kiniková (IX.D ) p. uč. Tauberová 
 
„ Na bicykli bezpečne“ 
 
5. miesto okres. kolo - družstvo: Martin Hrebeňár, Bohuš Gardošík, Patrícia Muchová, Sofia Dreveňáková 
– všetci V.A – pripravoval p. uč. Pollák 
8. miesto okres. kolo - družstvo: Juraj Hric, Jakub Greš, Sofia Mitterová, Viktória Klingová – všetci V.A – 
pripravoval p. uč. Pollák 
 
Malý futbal 
  
mladší žiaci – družstvo   4. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite :  Dominik Cibelenko (VI.B), Samuel Beličák (VII.B), Tomáš Koňak (VI.A), Peter Sova (VI.C), 
Kristián Melega (VI.C), Dávid Duch (VI.C), Filip Weiser (VI.A), Tomáš Hudran (VI.A), Matej Varkonda (V.A), 
Branislav Kalafut (V.A), Radovan Širila (VI.B), Milan Kalafut (VI.B), Dávid Krupinský (VI.B), Marek Dubiňák 
(VI.A) 
 
starší žiaci – družstvo    2. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
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menovite :  Patrik Macala (IX.D), Maroš Cibelenko (IX.D), Matúš Uhrinovský (VIII.A), Maroš Šiška (VIII.C), 
Daniel Barbuš (VIII.C), Daniel Filip (VIII.C), Martin Mních (VIII.C), Oliver Kalafut (IX.D), Marek Turčaník 
(IX.D), Matej Seman (IX.B), Ľuboš Vojtila (IX.D) 
 
žiačky – družstvo  1. miesto obvodné kolo 
    3. miesto okresné kolo   p. uč. Novotná Ž. 
 
menovite : Viera Kozáková (IX.C),  Viktória  Frankovičová (IX.A), Veronika Korbová (IX.A), Jana Macalová 
(VI.B), Viktória Malejčíková (VIII.C), Tímea Jančárová (VIII.C), Kamila Kalafusová (IX.D), Ivana Uhrinovská 
(VI.A), Natália Greschnerová (IX.D) 
 
Malý futbal- SMER AFRIKA 
  
mladší žiaci – družstvo   2. miesto obvodné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite :  Dominik Cibelenko (VI.B), Samuel Beličák (VII.B), Tomáš Koňak (VI.A), Marek Koňak (VII.A), 
Filip Weiser (VI.A), Tomáš Hudran (VI.A), Dávid Krupinský (VI.B), Milan Kalafut (VI.B), Kristián Melega 
(VI.C), Matej Varkonda (V.A), Branislav Kalafut (V.A) 
 
Mladí záchranári CO 
 
družstvo   2. miesto okresné kolo   p. uč. Novotná Ž. 
 
menovite:  Nikola Hudranová (VI.A), Radka Kirnerová (VI.A), Lukáš Vilkovský (VII.A), Peter Hojnoš 

(IX.A) 
 
Streľba zo vzduchovky 
 
žiačky    5. miesto okresné kolo   p. uč. Gondová 
 
menovite:  Radka Kirnerová (VI.A), Zuzana Ivančová (IX.B), Silvia Majková (VIII.A) 
 
žiaci    5. miesto okresné kolo   p. uč. Gondová 
 
menovite: Samuel Suľovský (IX.A), Martin Kučma (IX.A), Matej Seman (IX.B) 
 
Basketbal 
 
žiaci   2. miesto obvodné kolo   p. uč. Murgáč  
 
menovite: Samuel Suľovský (IX.A), Samuel Stanislav (IX.A), Peter Hojnoš (IX.A), Lukáš Vilkovský (VII.A), 
Daniel Markulík (VII.A), Filip Mačuga (VII.A), Tomáš Čekovský (VII.A), Filip Susa (VII.A), Róbert Košala 
(VII.A), Matúš Uhrinovský (VIII.A), Tomáš Summerling (VIII.A), Patrik Duračinský (VIII.D), Marek Dubiňák 
(VI.A) 
 
žiačky   2. miesto obvodné kolo   p. uč. Murgáč  
 
menovite: Veronika Korbová (IX.A), Martina Iovdiová (IX.A), Dominika Duchová (VIII.A), Bibiána 
Urbanová (VIII.A), Júlia Mikolajová (VII.C), Veronika Javorská (VII.B), Anežka Damaškovičová (VII.A), Petra 
Špaková (VII.A), Jana Macalová (VI.B), Soňa Sabadínová (VII.A), Iveta Zadrošová (VIII.C), Mária Vargová 
(VII.C) 
 



27 / 35 

 
Basketbal – O cenu riaditeľky školy ZŠ Lipová 
 
žiaci    4. miesto obvodné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite : Samuel Suľovský (IX.A), Samuel Stanislav (IX.A), Peter Hojnoš (IX.A), Lukáš Vilkovský (VII.A), 
Daniel Markulík (VII.A), Filip Mačuga (VII.A), Tomáš Čekovský (VII.A), Filip Susa (VII.A), Róbert Košala 
(VII.A), Matúš Uhrinovský (VIII.A), Tomáš Summerling (VIII.A), Patrik Duračinský (VIII.D), Marek Dubiňák 
(VI.A) 
 
Basketbal – NESTLÉ 
 
žiaci    2. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite : Daniel Markulík (VII.A), Filip Susa (VII.A), Róbert Košala (VII.A), Tomáš Koňak (VI.A), Marek 
Dubiňák (VI.A), Samuel Deneš (VII.A), Dávid Krupinský (VI.B), Tomáš Hudran (VI.A), Filip Weiser (VI.A), 
Samuel Plichta (VI.A), Kristián Melega (VI.C) 
 
Basketbal – NESTLÉ 
 
žiačky    3. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite : Anežka Damaškovičová (VII.A), Petra Špaková (VII.A), Soňa Sabadínová (VII.A), Mária Vargová 
(VII.C), Júlia Mikolajová (VII.C), Miriam Bednárová (VII.C), Ivana Uhrinovská (VI.A), Stanislava Škovirová 
(VI.A), Jana Macalová (VI.B), Michaela Hvizdošová (VI.B), Katarína Petrušková (VI.C), Ľubomíra Jančárová 
(VI.C), Viera Džubáková (VI.C), Nikola Hudranová (VI.A) 
 
Volejbal 
 
žiaci     5. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
    
menovite: Lukáš Vilkovský (VII.A), Róbert Košala (VII.A), Daniel Markulík (VII.A), Matúš Uhrinovský 
(VIII.A), Peter Hojnoš (IX.A), Samuel Suľovský (VII.A), Samuel Stanislav (IX.A), Marek Turčanik (IX.D), 
Adam Hunfalvy (IX.D), Patrik Macala (IX.D), Tomáš Filip (IX.B), Matej Seman (IX.B) 
 
žiačky     2. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná Ž., Geršiová 
 
menovite: Veronika Korbová (IX.A), Barbora Hrušovská (IX.A), Ivana Capová (IX.A), Zuzana Kapustová 
(IX.A), Martina Kurucová (IX.A), Romana Vitkovská (IX.C), Bibiána Urbanová (VIII.A), Veronika Smoradová 
(VIII.B), Liliana Šromeková (VII.B), Soňa Nováková (VII.A), Katarína Kapustová (VII.A) 
 
Hádzaná 
 
žiaci     5. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite: Peter Hojnoš (IX.A), Samuel Suľovský (VII.A), Samuel Stanislav (IX.A), Marek Turčanik (IX.D), 
Adam Hunfalvy (IX.D), Matúš Uhrinovský (VIII.A), Tomáš Summerling (VIII.A), Maroš Šiška (VIII.C), Lukáš 
Vilkovský (VII.A), Róbert Košala (VII.A), Daniel Markulík (VII.A), Oliver Kalafut (IX.D) 
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žiačky    5. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite: Veronika Korbová (IX.A), Viktória Frankovičová (IX.A), Barbora Hrušovská (IX.A), Zuzana 
Kapustová (IX.A), Natália Greschnerová (IX.D), Zuzana Ivančová (IX.B), Veronika Smoradová (VIII.B), 
Martina Kurucová (IX.A), Bibiána Urbanová (VIII.A), Tímea Jančárová (VIII.C), Soňa Sabadínová (VII.A), 
Soňa Nováková (VII.A), Jana Macalová (VI.B) 
 
Orientačný beh 
 
žiaci    10. miesto okresné kolo p. uč. Novotná 
 
žiačky   5. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Veronika Korbová (IX.A), Zuzana Ivančová (IX.B), Nikola Hudranová (VI.A), Radka Kirnerová 
(VI.A), Barbora Hrubá (VI.A), Ivana Uhrinovská (VI.A) 
 
Cezpoľný beh 
 
žiaci    10. miesto okresné kolo p. uč. Murgáč 
 
žiačky   14. miesto okresné kolo p. uč. Murgáč 
 
 
Vybíjaná 
 
žiačky   2. miesto obvodné kolo  p. uč. Novotná 
   5. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Soňa Stanislavová (VI.A), Barbora Hrubá (VI.A), Stanislava Škovirová (VI.A), Ivana Uhrinovská 
(VI.A), Patrícia Zvolenská (VI.A), Nikola Hudranová (VI.A), Michaela Kozáková (VI.A), Alexandra 
Harničárová (V.B), Veronika Čurillová (V.B), Jana Macalová (VI.B), Michaela Hvizdošová (VI.B), Ľubomíra 
Jančárová (VI.C), Lívia Uhrinová (VI.C), Soňa Sabadínová (VII.A) 
 
Plávanie 
 
žiačky   1. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
   (družstvo) 
 
Jednotlivci: 
50 m voľný spôsob 
1. miesto okres. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
3. miesto kraj. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
5. miesto celosl. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
2. miesto okres. kolo  - Michaela Kozáková  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
200 m polohový pretek 
2. miesto okres. kolo  - Nicol Gondová  (VIII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
3. miesto okres. kolo  - Nika Boržíková (VII.A)   p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
6. miesto kraj. kolo  - Nika Boržíková (VII.A)   p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
400 m voľný spôsob 
1. miesto okres. kolo  - Dagmara Tkáčová (VIII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
5. miesto kraj. kolo  - Dagmara Tkáčová (VIII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
3. miesto okres. kolo  - Michaela Kozáková (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
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100 m voľný spôsob 
1. miesto okres. kolo  - Nika Boržíková (VII.A)   p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
3. miesto okres. kolo  - Dagmara Tkáčová (VIII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
1. miesto kraj. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
100 m prsia 
2. miesto okres. kolo  - Simona Barabasová  (VII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
3. miesto okres. kolo  - Nicol Gondová  (VIII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
100 m motýlik 
3. miesto okres. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
2. miesto kraj. kolo  - Barbora Mišendová  (VI.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
100 m znak 
4. miesto okres. kolo  - Simona Barabasová  (VII.A)  p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
štafeta 4x50 m – voľný spôsob 
3. miesto kraj. kolo  - Boržíková, Tkáčová, Mišendová p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
štafeta 4x50 m – polohový pretek 
1. miesto kraj. kolo  - Tkáčová, Mišendová   p. uč. Murgáč, Novotná Ž. 
 
Mestská športová olympiáda žiakov I.stupňa 
 
-zúčastnili sa žiaci III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C 
 
Atletika - 2. miesto - skok z miesta - J. Lapšanský (III.A) 
Prehadzovaná žiačok - 2. miesto 
Vybíjaná žiačok – 2. miesto  
Plávanie – 3. miesto – štafeta dievčat, 3. miesto – štafeta chlapcov 
Jednotlivci: 1. miesto – 25 m prsia - S. Hanuščin 
  2. miesto – 50 m prsia – R. Tkáč      
  
Gymnastický štvorboj 
 
Kategória B 
 
2. miesto obvod. kolo       p. uč. Žigrajová 
 
menovite: V. Kotradyová (IV.A), P. Kozáková (IV.A), S. Denešová (IV.A), A. Dobrocká (IV.C), M. Dučáková 
(IV.B), K. Žigrajová (III.A), M. Hudran (IV.A), S. Hanuščin (IV.A) 
 
Gymnastika 
 
staršie žiačky   2. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Klaudia Brandoburová (IX.D), Natália Greschnerová (IX.D), Viera Kozáková (IX.C), Veronika 
Smoradová (VIII.B), Katarína Šlosárová (IX.D) 
 
mladšie žiačky   2. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Lucia Grešová (V.A) 
 
starší žiači   5. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Michal Knaus (IX.B), Matúš Macala (IX.B), Michal Slovik (IX.C), Daniel Filip (VIII. C), Matúš 
Uhrinovský (VIII.A) 
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mladší žiači   2. miesto okresné kolo  p. uč. Novotná 
 
menovite: Tomáš Hudran (VI.A), Dávid Duch (VI.B), Dominik Cibelenko (VI.B), Erik Lorinc (VI.C) 
 
Stolný tenis 
 
žiači    2. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite: Klaudio Gilak (VIII.A), Marcel Bendík (IX.B), Matúš Uhrinovský (VIII.A), Marek Uličný (VIII.A) 
 
žiačky    3. miesto okresné kolo  p. uč. Murgáč 
 
menovite: Zuzana Kapustová (IX.A), Katarína Kapustová (VII.A), Ivana Uhrinovská (VI.A) 
 
Šach  
 
1. miesto okresné kolo  Zuzana Klaciková (V.A)  p. Pastierik 
1. miesto krajské kolo  Zuzana Klaciková (V.A)  p. Pastierik 
1. miesto okresné kolo  Branislav Jadroň (VIII.C)  p. Pastierik 
3. miesto krajské kolo  Branislav Jadroň (VIII.C)  p. Pastierik 
 
Modelárska súťaž Iskra 
 
I.kategória 
 
2. miesto okr. kolo  Damián Šromek (III.A)  p. uč. Sobinovský 
3. miesto okr. kolo  Juraj Dikant (III.A)  p. uč. Sobinovský 
 
II. kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Marek Dutko (V.C)  p. uč. Sobinovský 
2. miesto okr. kolo  Marek Uličný (VIII.A)  p. uč. Sobinovský 
 
III. kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Marek Dutko (V.C)  p. uč. Sobinovský 
2. miesto okr. kolo  Marek Uličný (VIII.A)  p. uč. Sobinovský 
3. miesto okr. kolo  Daniel Onder (III.A)  p. uč. Sobinovský 
 
Modelárska súťaž Spišskonovoveská guma 
 
I.kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Juraj Dikant (III.A)  p. uč. Sobinovský 
3. miesto okr. kolo  Tomáš Vikiszály (II.A)  p. uč. Sobinovský 
 
II.kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Marek Uličný (VIII.A)  p. uč. Sobinovský 
2. miesto okr. kolo  Tomáš Barna (VII.C)  p. uč. Sobinovský 
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Hádzadlá 
 
I.kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Juraj Dikant (III.A)  p. uč. Sobinovský 
 
II.kategória 
 
1. miesto okr. kolo  Marek Uličný (VIII.A)  p. uč. Sobinovský 
3. miesto okr. kolo  Tomáš Barna (VII.C)  p. uč. Sobinovský 
 
Voľné modely – hádzadlá 
 
1. miesto okr. kolo  Tomáš Barna (VII.C)  p. uč. Sobinovský 
 
Voľné modely – kategória A – 3 
 
2. miesto okr. kolo  Marek Uličný (VIII.A)  p. uč. Sobinovský 
 
V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike (školy nad 300 žiakov) - Š K O L 
A    R O K A    2009/2010  v rámci okresu Spišská Nová Ves sa naša škola umiestnila na  druhom mieste.  
 

PPPrrrooojjjeeekkktttooovvvááá    ččč iiinnnnnnooosssťťť    
 
V školskom roku 2009/ 2010 sa škola zapojila do týchto projektov : 
  

-    Modernizácia vzdelávacieho procesu 
- 7DEM s,r,o 
- Vzdelávanie pre budúcu prax – v spolupráci s Agentúrou 

vzdelávania 
- Detské ihrisko 
- Učme sa a tvorme v prírode - EMBRACO 
- PRIMA KLIMA – životný štýl 
- BOTANIKIÁDA – realizácia v spolupráci s 
- Botanickou záhradou v Košiciach 
- Otvorená škola oblasť športu 
- Projekt :“Sme v škole“ pre žiakov 4.  ročníkov a VI. B, VI.C 

zameraný na dopravnú výchovu 
 

KKKooonnnccceeepppčččnnnýýý    zzzááámmmeeerrr   ššškkkooolllyyy    
 
Pedagogická koncepcia 
 
Cieľom pedagogickej koncepcie 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 
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- 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 
a iných predmetov, 
- vytvoriť podmienky pre kontinuálne vzdelávanie, 
- vedenie školy sa bude  vytvárať aj naďalej priaznivú klímu v pedagogickom kolektíve aj v kolektíve 
nepedagogických zamestnancov školy. 
 

OOObbblllaaassstttiii ,,,    vvv   kkktttooorrrýýýccchhh   mmmááá    ššškkkooolllaaa   iiissstttééé    rrreeezzzeeerrrvvvyyy:::    
 
- ponuka poskytovania vyučovania iného cudzieho jazyka ako anglický a nemecký jazyk, ruský jazyk, 
- využitie vlastného ľudského potenciálu zamestnancov školy, 
- rozšírenie priestorových možností školy, 
 

NNNááávvvrrrhhhyyy   nnnaaa   zzzllleeepppšššeeennniiieee:::   
 
- vytvorenie podmienok  pre personálne obsadenie vyučovania ďalších cudzích jazykov, 
- stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému, 
- rekonštrukcia školy – realizácia projektu 

PPPrrriiieeessstttooorrrooovvvééé    aaa   mmmaaattteeerrriiiááálllnnnooo---ttteeeccchhhnnniiiccckkkééé    pppooodddmmmiiieeennnkkkyyy   ššškkkooolllyyy   

 
Budovy školy po 45 rokov existencie si vyžadovali komplexnú rekonštrukciu. Je veľkým pozitívom, že sa 
začal realizovať projekt z európskych  fondov zameraný  na základnú infraštruktúru školy. 
Jeho súčasťou bude: 
 
1. predlženie životnosti budov 

- rekonštrukcia všetkých striech a zvodov na jednotlivých pavilónoch,  
- vo všetkých pavilónoch skvalitniť prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vzdelávací proces 

(vymaľovanie tried, chodieb, kabinetov, v triedach nové umývadla a obkladačky, výmena 
rozvodov a telies tepelného kúrenia)  

- nové poschodie a sociálne zariadenie v SD pavilóne, 
- vybudovanie nových odborných učebni v pavilóne SD – jazyková, počítačová, učebne 

prírodopisu, fyziky a chémie, 
- nová sedlová strecha na SD pavilóne.  

                                               
2. ekonomické prínosy 

- zníženie tepelných strát a zvýšenie hospodárnosti prevádzky systému vykurovania - zateplením 
budov školy, výmenou okien a vchodových dverí,  

- nainštalovanie nových meračov tepla do každej triedy, 
- obnova elektroinštalácie, osvetlenia a rozhlasu, 
- nový internetový rozvod do všetkých tried. 
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Okrem tohto projektu sme z vlastných prostriedkov: 
- zrekonštruovali  sociálne  zariadenia  v  D  pavilóne, 
- pri telocvični urobili rekonštrukciu troch šatní, spŕch, sociálnych zariadení, rozšírili kabinet, doplnili 

nové sociálne zariadenie pre učiteľov, 
- dali vyrobiť štyri izolačné oddeľovacie steny aj s dverami 
- betónovú  podlahu v troch kabinetoch zakryli plávajúcou podlahou,   
- vymenili  žiacke lavice a stoličky v šiestich triedach, 
- zakúpili  nové stoličky pre pedagógov do zborovne, 
- zrekonštruovali  umyvárku pre žiakov pred školskou jedálňou, 
- zorganizovali  dvakrát zber papiera (jesenný a jarný) a jedenkrát železa, 
- inštalovali kamerový systém, ktorý pokrýva vnútorné a vonkajšie priestory školy, 
- v spolupráci s rodičmi sme zakúpili dve interaktívne tabule, 
- zakúpili lešenie do telocvične, ktoré pozostáva z troch modulov, 
-  vymenili a doplnili nové hasiace prístroje, 
- priebežne dopĺňali kabinety učebnými pomôckami a didaktickou technikou,   
- vyrezali stromy v blízkosti budov a orezali okrasné kríky, 
- dali namontovať nové vitríny do tried v pavilónoch D, C, 
 
V spolupráci s Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi chceme pokračovať v aktivitách svojpomocne a to : 

 
- vysadiť nové stromy a kríky v blízkosti budov, 
- vymeniť už opotrebované rohože, 
- vymeniť opotrebovaný gumolit v triedach, 
- podľa finančných možností postupne dávať novú podlahu na chodby, 
- zorganizovať zber papiera a železa, 
- dokončiť začatú prístavbu na náradie pri telocvični, 
- do každej triedy a odbornej učebne zaviesť internetový a televízny signál 
- pokračovať vo výmene školských lavíc a stoličiek v triedach, 
- do SD pavilónu zakúpiť nové šatníkové skrine pre žiakov, 
- nové odborné učebne vybaviť modernou technikou, 
- dať novú podlahu do ďalších kabinetov, aby boli tepelne izolované, 
- po ukončení rekonštrukcie dať nové vitríny do tried pavilónu A,B  

 

Množstvo iných veci, ktoré bude potrebné operatívne riešiť počas priebehu celej rekonštrukcie. 

 

ĎĎĎaaalllššš iiieee   iiinnnfffooorrrmmmáááccciiieee   ooo   ššškkkooollleee   
 
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 špeciálny pedagóg . 
 
Voľnočasové aktivity školy 
  
 V školskom roku 2009/2010 škola poskytuje záujmové vzdelávanie žiakom v 27 záujmových 
útvaroch – jazykových – anglickom na I.  stupni  počítačovom záujmovom útvare,  záujmovom útvare 
Mladý ochranár,  , tanečnom, gymnastika s tancom, Čertík Bertík, astromomickom, modelárskom, 
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šachovom, turistickom, volejbalovom, basketbalovom, futbalovom, výtvarná paleta , mladý chemik, 
fyzikálny záujmový útvar, matematický koktail , novninársky záujmový útvar 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. 
 

SSSpppooollluuuppprrrááácccaaa   ššškkkooolllyyy:::   
 
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. 
 
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. Žiaci 5. ročníka 
sa zúčastnili besedy na tému: „Ako sa racionálne učiť“. Psychologičky CPPP v Spišskej Novej Vsi vyškolili 
peeraktivistov z našej školy a to konkrétne žiakov VII.B, VII.C a VIII.B. V spolupráci s CPPP boli na škole 
zrealizované besedy s drogovou problematikou. 
 
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. Mestská športová olympiáda pre žiakov I. stupňa 
ZŠ,  Beh olympijského dňa a pod.  
 
s CVČ, Spišským osvetovým strediskom 
 
 Počas školského roka sme sa zúčastňovali akcií organizovaných  CVČ a Spišským osvetovým 
strediskom. 
 
s environmentálnym strediskom  
 
 Žiaci II. stupňa sa zúčastnili súťaží a iných aktivít organizovaných predmetným strediskom pod 
vedením p. uč. Špirku a p. uč. Kočišovej 
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s Múzeom Spiša  
 
Návšteva výstav pre žiakov školy, napr. výstava Zem, na ktorej žijeme a Sex v tráve. 
 
so zoologickou záhradou 
 
 Organizovanie besied vrámci Dňa Zeme, návštevy a aktivitky v zoologickej záhrade vrámci 
mimoškolskej záujmovej činnosti 
 
s mestskou políciou 
 
 Žiaci našej školy absolvovali cyklus besied s mestským policajtom na téma šikanovanie, trestná 
činnosť, zodpovednosť za trestné konanie mladistvých. Besedy boli zrealizované v triedach ôsmych 
a deviatych ročníkoch. 
 

ÚÚÚdddaaajjjeee   ooo   fff iiinnnaaannnčččnnnooommm   aaa   hhhmmmoootttnnnooommm   zzzaaabbbeeezzzpppeeečččeeennn ííí    ššškkkooolllyyy   
 
Škola dostala na školský rok 2009/2010 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške:  
 

1. normatívne  určené  finančné prostriedky: na mzdy a poistné: 609 000,- € 
na prevádzku:  227 504,- € 

 
2. nenormatívne určené finančné prostriedky: na vzdelávacie poukazy: 13 944,- € 

na asistenta učiteľa:  4 520,- € 
na dopravu žiakov:  42 787,-€ 
na odchodné:   5  824,- € 

 
Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí vo výške 6 619,- € 
 
Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške 13 944,- € použila na: 
 
- odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)    7 063,-€ 
- poistné (620)       2 486,-€ 
- odmeny externých vedúcich záujmového útvaru (637 027)  456,-€ 
- tovary a služby (630)      3 939,-€ 
 
Škola získala finančné prostriedky: 
 
- za prenájom priestorov školy:      799, 86 € 
- iné príjmy:        10 512,28 € 
- sponzorské:        8 130,62 € 
 
Tieto finančné prostriedky boli použité predovšetkým na kapitálové výdavky, na odoberanie novín SME 
pre žiakov školy a na nákup tovarov a služieb. 
 
Škola dostala finančné prostriedky na realizáciu projektu „Učme a tvorme v prírode“ vo výške 1 660,- € 
od firmy Embraco Slovakia, s.r.o. 
 

 
V Spišskej Novej Vsi 30. 06. 2010 
 ................................................ 
 Mgr. Julian Sopko 
 riaditeľ školy                                                                                                 


