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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy za školský rok 2013/2014 
 

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 
Zriaďovateľ:   Mesto – Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7 
Vedúci zamestnanci školy: PaedDr. 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  (do 31.3.2014) 
    Miriam Kacvinská 
    Ing. Andrea Vozárová - predseda RŠ  (od 1.4.2014) 
    Ing. Ladislav Kopper 
 

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov 
    Ing. Peter Špirka 
    RNDr. Beáta Hatalová 
 

  Zástupcovia nepedagogických zamestnancov 
    Jarmila Čižmáriková 
 

  Zástupcovia Mestského úradu 
    PharmDr. Ján Valjan 
    Ing. Ondrej Majerník 
    Ing. Ľubomír Pastiran 
    MUDr. Ján Pukluš 

  Predseda rady školy 
    Ing. Miroslav Greš - do 31.3.2014 
    Ing. Andrea Vozárová - od 1.4.2014 
 

Poradné orgány MZ,PK:  
vedúci  MZ 1.- 2.ročník  - Mgr. Mária Uličná 
vedúci  MZ 3.- 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 - 
SEE - THD   - Mgr. Miroslav Pollák 
PK cudzie jazyky  - PaedDr. Jozef Veisenpacher 
PK DEJ-GEG-OBN  - Mgr. Marta Hojnošová 
PK VYV-TSV- HUV- 
NBV-ETV   - Mgr. Želmíra Novotná 

http://www.zsnmsnv.edu.sk/
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Výchovný poradca:   
    Mgr. Renáta Barabasová 

 
Koordinátori:    
  Environmentálna výchova  - Ing. Peter Špirka                                                 
  Zdravá škola    - Mgr. Barbora Pagáčiková Bandžuchová 
  Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

- Ing. Peter Špirka 
- Mgr. Lucia Turancová 

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
- Mgr. Jana Hančáková 

  Zdravotnícka činnosť   - PaedDr. Iveta Mandáková 
  Správca počítačovej siete  - Bc. Roman Luňák 

 
 

   

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

potrebami, údaje o počte detí v školskom klube 
 
Počet žiakov školy:     
      717  - 32 tried 

I. stupeň  265  - 13 tried  
II. stupeň 452  - 19 tried 

 
Počet žiakov začlenených:      

     22 
I. stupeň – primárne vzdelávanie    3 
II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie 19 

 
Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. V tomto školskom 
roku evidujeme aj mimoriadne intelektovo nadaného  žiaka   

                      
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: 73 
Počet tried deviateho ročníka: 3 
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku:  74 
Počet žiakov končiacich v nižšom ročníku:  2 
 
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Testovania 9 – 2014 74 
 
Výsledky Testovania 9 - 2014:     

úspešnosť SJL:  72,16 % 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 10,16 %  vyššia) 
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úspešnosť MAT:     64,66% 
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 9,99  % vyššia) 
 

100%  úspešnosť v MAT dosiahli 2 žiaci školy: Lucia Grešová  (IX.A), Martin Mrovčák (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 – 2014 a na základe prijímacích skúšok 
 

- gymnáziá:   19 žiakov 
- zdravotnícke školy  2 žiaci 
- ekonomické, obchodné SOŠ 21 žiakov 
- pedagogické školy  6 žiakov 
- technické, dopravné školy 3 žiaci 
- SOŠ ostatné   23 žiakov 
 

Prijatie žiakov nižších ročníkov na štúdium:  2 
 
-bilingválne štúdium -  Gymnázium, Javorová 16,  Spišská Nová Ves 1 žiak z VIII.B 
- Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 1 žiak z VII.D 
 
 

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

vzdelania 
 

Výsledky hodnotenia  žiakov: 

 
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 265 prospelo:  257 žiakov  t.j. 96,98% 
      neprospeli:  2 žiaci  t.j. 0,75% 
         (okrem žiakov vykonávajúcich KS) 
      neklasifikovaní: 0 žiakov 
      komisionálne skúšky: 5 žiaci – z dôvodu plnenia 
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí) , 1 žiak – z dôvodu opravných skúšok 
      po komisionálnych  skúškach: 
        prospelo: 261 žiakov  t.j. 98,49 % 
         

 
 Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 452 prospelo:  437 žiakov  t.j. 98,13 % 
      neprospeli:  3 žiaci t.j.  0,70 % 
         (okrem žiakov vykonávajúcich KS) 
      neklasifikovaní: 0 žiakov 
      komisionálne skúšky:   6 žiaci, z dôvodu plnenia 
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí), 6 žiaci – z dôvodu opravných skúšok 
 
      po komisionálnych skúškach: 
        prospelo:  449 žiakov, t.j. 99,33 %  
       
         
 

Z celkového počtu žiakov školy – 717  prospelo:  694 žiakov  t.j. 96,79 % 
      neprospelo:  5 žiakov  t.j. 0,70 %  
         (okrem žiakov vykonávajúcich KS) 
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      neklasifikovaní:    0 žiakov 
      komisionálne  skúšky:   18 žiakov 
            
        po komisionálnych skúškach: 
         prospelo:   710 žiakov, t.j. 99,02 % 
         
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 
 
 

predmety 
priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

ISCED 1 primárne 
vzdelávanie 

ISCED 2 nižšie stredné 
vzdelávanie 

Anglický jazyk 1,19 2,50 

Biológia - 2,24 

Dejepis - 1,65 

Fyzika - 2,23 

Geografia - 2,15 

Chémia - 2,15 

Informatická výchova/informatika 1,07 1,17 

Matematika 1,39 2,49 

Nemecký jazyk - 1,83 

Občianska náuka - 1,99 

Prírodoveda 1,23 - 

Ruský jazyk - 1,05 

Slovenský jazyk a literatúra 1,45 2,42 

Vlastiveda 1,38 - 

 
 
                                                               
Oslobodení od predmetu: 
 

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

na I. stupni čiastočne  1 
úplne   3 

 

na II. stupni čiastočne  10 
úplne   18 

 

spolu  čiastočne  11 
úplne   21 

 

Počet žiakov oslobodených od hodnotenia NEJ – 1 žiaci  
Počet žiakov oslobodených od hodnotenia ANJ – 3 žiaci  
Počet žiakov oslobodených od vyučovania ZDV – 1 žiačka  
Počet žiakov oslobodených od vyučovania HUV – 1 žiak 
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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. ročníka boli testovaní zo slovenského jazyka 
a matematiky (vstup do 9. ročníka ZŠ), žiaci 6. ročníka boli testovaní z prvého cudzieho jazyka, 
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, IX.B, IX.C  ANJ alebo NEJ. 
Výstupné testy z ďalších predmetov: 

- biológia - V. ročník 

- geografia - VI. ročník 

- fyzika - VII. ročník 

- chémia – VIII. ročník 
 

I. stupeň      
 Diktát SJL MAT VLA PDA 

      

III.A Ø 2,00 84,35 % 81,97 % 85,98 % 90,45 % 

III.B Ø 2,1 90,70 % 86,58 % 87,22 % 94,09 % 

III.C Ø 1,93 71,05 % 67,73 % 70,00 % 83,54 % 

      

IV.A Ø 1,54 86,07 % 84,21 % 84,01 % 80,80 % 

IV.B Ø 2,42 81,91% 77,80 % 83,66 % 80,70 % 

IV.C Ø 2,27 83,63 % 86,05 % 92,69 %       90,10 % 

 

 

II. stupeň   
 SJL MAT 

   

VIII.A 76,60 % 70,32 % 

VIII.B 65,00 % 52,49 % 

VIII.C 57,80 % 59,41 % 

VIII.D 63,50 % 64,05 % 

 

 
   
Výstupné testy z cudzieho jazyka   

 

Výstupné testy z cudzieho jazyka 

 Anglický jazyk Nemecký jazyk 

     

VI.A, B zmiešané skupiny 1.skupina 54,00 % 1.skupina 59,21 % 

  2.skupina 76,57 %   

VI.C, D zmiešané skupiny 1.skupina 54,28 % - - 

  2.skupina 38,00 % - - 

  3.skupina 77,23 % - - 
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Výstupne testy z biológie, geografie, fyziky a chémie 

 
Správanie: 

 

  I. polrok  II. polrok  

znížená známka zo správania na stupeň   2 

      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 2 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 3 

  0. – 9. ročník 0 0. – 9. ročník 5 

      

znížená známka zo správania na stupeň   3 

      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 1 5. – 9. ročník 1 

  0. – 9. ročník 1 0. – 9. ročník 1 

      

znížená známka zo správania na stupeň   4 

      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 0 

  0. – 9. ročník 0 0. – 9. ročník 0 

      

 
Výchovné opatrenia: 

 

  I. polrok  II. polrok  
napomenutia triednym učiteľom 

      

  0. – 4. ročník 2 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 14 5. – 9. ročník 7 

  0. – 9. ročník 16 0. – 9. ročník 7 
      

pokarhania triednym učiteľom 
      

  0. – 4. ročník 1 0. – 4. ročník 1 

  5. – 9. ročník 4 5. – 9. ročník 5 

  0. – 9. ročník 5 0. – 9. ročník 6 
      

pokarhania riaditeľom školy 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 0 

Výstupné testy z 
biológie 

 Výstupné testy z 
geografie 

 Výstupné testy z 
fyziky 

Výstupné testy z 
chémie 

V.A 70,45 % VI.A 82,10 % VII.A 83,24 % VIII.A 75,56 % 

V.B 77,38 % VI.B 80,00 % VII.B 55,05 % VIII.B 52,38 % 

V.C 73,30 % VI.C 67,84 % VII.C 69,81 % VIII.C 55,44 % 

V.D 66,04 % VI.D 75,25 % VII.D 71,89 % VIII.D 69,70 % 
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  5. – 9. ročník 3 5. – 9. ročník 7 

  0. – 9. ročník 3 0. – 9. ročník 7 
      

pochvala triednym učiteľom 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 25 

  5. – 9. ročník 1 5. – 9. ročník 14 

  0. – 9. ročník 1 0. – 9. ročník 39 
      

pochvala riaditeľom školy 
      

  0. – 4. ročník 0 0. – 4. ročník 0 

  5. – 9. ročník 0 5. – 9. ročník 44 

  0. – 9. ročník 0 0. – 9. ročník 44 

                                                                                                                                  
Dochádzka  

 

 I. polrok  II. polrok  

 spolu Ø  na 1 žiaka  spolu Ø  na 1 žiaka  

I. stupeň 

     

spolu 6 953 25,94 9 290 35,06 

ospravedlnené 6 938 25,89 9 226 34,82 

neospravedlnené 15 0,06 64 0,24 

     

II. stupeň 

     

spolu 17 912 39,54 22 801 50,44 

ospravedlnené 17 376 38,36 22 764 50,36 

neospravedlnené 536 1,18 37 0,08 

     

I. a II. stupeň spolu 

     

spolu 24 865 34,49 32 091 44,76 

ospravedlnené 24 314 33,72 31 990 44,62 

neospravedlnené 551 0,76 101 0,14 

     
 

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 ISCED 1 a ISCED 2 
 

  



školský rok 2013/2014  9 / 27 

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

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy 
 

Pedagogickí zamestnanci školy: 54 
primárne vzdelávanie:  15  
 z nich 1 zástupca riaditeľa školy,   

- 1 pedagogický asistent  
 

nižšie sekundárne vzdelávanie 32  
 z nich 1 riaditeľ školy, 2 zástupcovia riaditeľa školy 

-  2 pedagogickí asistenti 
 
vychovávateľky ŠKD:  6  
 

Počet externých pedagogických zamestnancov:  3  
 

Počet odborných zamestnancov :    2 špeciálny pedagóg , 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) 

 
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 97,86% 
 

 Evidujeme   2,14 %  neodborného vyučovania z dôvodu vyučovania informatickej výchovy. 
 

II. stupeň 94,17 %   
 

 Vykazujeme 5,83 % - nú  neodbornosť vyučovania z dôvodu dopĺňania úväzkov 
a neodborného vyučovania predmetov technika, svet práce, informatika. Tiež predmetu dejepis 
z dôvodu dlhodobého zástupu počas MD. 
 
 Vychovávateľky  ŠKD majú požadovanú kvalifikáciu 
 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  
 

Predmet odbornosť vyučovania v % 

 

 1. stupeň  

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Prvý cudzí jazyk 100 

3. Matematika 100 
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4. Informatická výchova 44,44 

5. Prírodoveda 100 

6. Vlastiveda 100 

7. Etická výchova 100 

8. Náboženská výchova 100 

9. Pracovné vyučovanie 100 

10. Hudobná výchova 100 

11. Výtvarná výchova 100 

12. Telesná výchova 100 

13. Dopravná výchova 100 

14. Tvorivé čítanie 100 

 

Predmet odbornosť vyučovania v % 

 

 2. stupeň  
1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Prvý cudzí jazyk 100 

3. Druhý cudzí jazyk 96,35 

4. Matematika 100 

5. Informatika 29,17 

6. Fyzika 100 

7. Chémia 100 

8. Biológia 100 

9. Dejepis 15,38 

10. Geografia 100 

11. Občianska náuka 100 

12. Etická výchova 100 

13. Náboženská výchova 100 

14. Svet práce 87,5 

15. Technika 0 

16. Hudobná výchova 100 

17. Výtvarná výchova 100 

18. Výchova umením 100 

19. Telesná a športová výchova 100 

20. Zdravé varenie 100 

21. Cvičenia zo slovenského jazyka 100 

22. Cvičenia z matematiky 100 

 

 

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

V tomto školskom roku 2012/2013 absolvovali pedagogickí zamestnanci kontinuálne  vzdelávanie: 
 - adaptačné:  Mgr. Zuzana Šimonová 
  Mgr. Katarína Karabinová 
  Mgr. Ivana Blahovská 
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Druhú kvalifikačnú skúšku : 
Mgr. Monika Jankurová 
PaedDr. Jozef Veisenpacher 
Ing. Svetlana Hamráčková 
 
 
Funkčné vzdelávanie inovačné ukončili PaedDr. Julian Sopko, PaedDr. Tatiana Višňovská 
Kontinuálne vzdelávanie: Príprava vedúcich predmetových komisií – Mgr. Miroslav Pollák 
 
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2013/2014: 
 

Meno a priezvisko Program kontinuálneho vzdelávania 
PaedDr. Julian Sopko  Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

PaedDr. Mária Geršiová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Miroslav Pollák Príprava vedúcich predmetových komisií 

PaedDr. Júlia Gondová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

PaedDr. Tatiana Višňovská Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Ing. Darina Novotná Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Želmíra Novotná Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Mária Lenardová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Miroslav Murgáč Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Ľubomíra Hodáková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Mária Uličná Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Ing. Svetlana Hamráčková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Andrea Legátová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Daniela Duláková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Eva Mochnacká Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Zuana Petkáčová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Dana Fabianová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Mgr. Klaudia Balážová Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

Ing. Katarína Špirková Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 

  
 

i.) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

19.03.2014  Metodický seminár Matematika pre 1. stupeň ZŠ- Mgr. Mária Uličná 
20.03.2014  Košický seminár o astronómii  – RNDr. Beáta Hatalová 
31.03.2014  seminár OXFORD UNIVERSITY PRESS , MPC Prešov , PaedDr. Dana Hofericová 
01.-02.04..2014  Kongres KOMENIUM FÓRUM – PaedDr. Tatiana Višňovská,  
   RNDr. Alica Kačengová 

 
15.05.2014 Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá 

škôl Bratislava – Mgr. Zuzana Petkáčová 
25.06.2014  Inštruktážny seminár k metóde COMDI – Mgr. Renáta Barabasová  

– Mgr. Zuzana Petkáčová 
13.06.2013 Inštruktážny seminár Comenius- Školské partnerstvá – Ing. Katarína Špirková, 

Mgr. Monika Jankurová 
Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ,PK 
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany 
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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 
PaedDr. Júlia Gondová  klubová rada INF a IFV  predseda 
 
 
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. 
 

Exkurzie: 
 

07.10.2013  Planetárium Domino Košice 
   Zúčastnili sa žiaci astronomického krúžku a 6.C trieda 
   Pripravili: p.uč. Kriegerová, p.uč. Pollák 
 
10.10.2013  Národná rada SR Bratislava, Prírodovedné múzeum 
   Zúčastnili sa žiaci 8. ročníka 
   Pripravil:  p.uč Špirka 
 
06.11.2013  STEEL PARK, múzeum letectva, botanickú záhradu v Košiciach  
   Zúčastnili sa žiaci: 6. ročníka 
   Pripravil: p. uč. Špirka 
 
28.-29.10.2013  závod Wolkswagen Bratislava, vodné dielo Gabčíkovo 
   Zúčastnili sa žiaci: 9. Ročníka 
   Pripravil: p. uč. Špirka 
 
13.03.2014  STEEL PARK Košice 
   Zúčastnili sa žiaci: 6.C,7.A 

Pripravili: p.uč.Pollák, Hodáková 
 

30.05.2014  Vydrová dolina, lesný skanzen - Čierny balog 
   Zúčastnili sa žiaci 5.ročníka 
   Pripravil: p.uč. Špirka 
    
14.04.-15.04.2014  exkurzia v Oswienčine, Krakow, soľná baňa Vielička 
   absolvovali žiaci 9. ročníka 
   pripravila: p. uč. Legátová 
 
07.05.2014  literárna exkurzia  „Po stopách velikánov našej národnej literatúry“ 
   Jasenová, Dolný Kubín 
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   Zúčastnili sa žiaci VII. ročníka v počte 77 
   Pripravila:  p. uč. Legátová, Balážová, Jankurová 
13. 05.2014  exkurzia do pekárne v Spišskej Novej Vsi. 

Pripravila: p. uč. Pagáčiková Bandžuchová 
   
 

   Rádio Lumen, Banská Bystrica, bazilika v Starých Horách 
   Pre žiakov 8. C,D .  

 Pripravila: p. uč. Palková 
 
 

Hodinové exkurzie: 
 

Technická akadémia v rámci týždňa vedy a techniky pre žiakov 5.,7., 8., 9., ročníka .Pripravil p. uč. 
Špirka , Hatalová. 
Hasičská stanica - pre žiakov 7. ročníka pripravil p. uč. Špirka 
Triedička odpadu - pre žiakov 8. ročníka pripravil p. uč. Špirka 
 

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

Školské aktivity: 
    

Európsky deň rodičov a priateľov škôl  a vrámci neho aktivity ako tvorivé dielne, volejbalový turnaj 
učitelia, rodičia , žiaci školy, pasovanie prvákov 
Žiaci tretieho ročníka absolvovali základný plavecký výcvik v ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves v mesiaci 
apríl, máj 2014. 
Žiaci III.A,III.B,IV.A  absolvovali školu v prírode Tatranskej Lomnici – hotel Tulipán  od 19.-23.05.2014. 
Žiaci 1.-4. ročníka a deti ŠKD sa v školskom roku 2013/2014 zúčastnili výuky dopravnej výchovy na 
detskom dopravnom ihrisku. 
Žiaci šiesteho ročníka absolvovali  v októbri 2013 plavecký výcvik na krytej plavárni v Spišskej Novej 
Vsi . 
Žiaci 7. ročníka sa v mesiaci február 2014 zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Poráči s ubytovaním. 
Pripravil: p. uč. Murgáč,  
 Žiaci, ktorí denne dochádzali na Poráč absolvovali lyžiarsky kurz pod vedením p. uč. Slivu. 
Lyžiarsky výcvik na bežkách absolvovali žiaci pod vedením p. uč. Novotnej D., Uličnej. 
 

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 2013/2014 
 

Žiaci prvého ročníka s triednymi učiteľkami sa zapojili do celoslovenského projektu „Korčuľuje celé 
Slovensko“. 
Žiaci IV.A triedy sa zapojili do projektu na podporu čitateľskej gramotnosti 7.7.7 
25.09.2014  Celé Slovensko číta deťom 
   Trieda : III.A, p. uč. Geršiová 
 
06.05.2014  sme sa zapojili do pokusu o vytvorenie celoslovenského masového  rekordu  
   Čardáš dupkaný 
20.03.2014  bábkové divadlo „O čarovnom vláčiku“ 
   Triedy : III.B, IV.A, IV.B, IV.C 
 
Mobility vrámci projektu Comenius  
Október  návšteva v Bosco Chiasenuova v Taliansku 
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19.02.-23.02.2014 návšteva partnerov zapojených do projektu Comenius na našej škole 
   Koordinátor projektu : Ing. Špirková 
 

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

V tomto školskom roku sme organizovali dva krát zber papiera- jesenný a jarný. Spolu sa 
nazbieralo 36 755 kg. Najlepšie výsledky sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 
 

Jeseň - najlepší jednotlivci v zbere papiera 
 

I. stupeň  II. stupeň  
    

     Barabasová IV.A Čajka VII.A 
Nováčková IV.A Vaňo VIII.A 

     Ilka    IV.A Viežbová VI.A 

    

 
Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera 

 

I. stupeň  II. stupeň  
    

IV.A 2 296kg VIII.A 1 128kg 
III.B 1 262 kg VII.A 1 067 kg 
III.A 1 193 kg V.D  585 kg 

    
Jar - najlepší jednotlivci v zbere papiera 

 

I. stupeň  II. stupeň  
    

Kirschnerová I.C Purdová IX.B 
Nováková III.A Krušinská VIII.B 
Kuzma    III.B Lapšanský VII.A 

    

 
Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera 

 

I. stupeň  II. stupeň  
    

IV.A 2 204 kg VII.A 1 062kg 
III.A 2 073 kg VIII.A 942 kg 
I.C 1 994 kg VI.A  791 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. V rámci spolupráce s MŠ pripravovali darčeky pre 
budúcich prvákov darčeky pre mamičky, pozdravy vianočné, veľkonočné, k výročiu školy . 
Navštevovali podujatia organizované inštitúciami mesta V rámci podpory športových aktivít u detí 
ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
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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  
 

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 
 
7.ročník  
1.miesto školské kolo    Branislav Pencák (VIII.A)  p. uč. Mochnacká 
2.miesto okresné kolo   Branislav Pencák (VIII.A)  p. uč. Mochnacká
   

Matematická olympiáda 

          
6. ročník  
2.miesto školské kolo   Andrea Betherová (VI.C)  p.uč.Pollák 
2.miesto okresné kolo   Andrea Betherová (VI.C)  p.uč.Pollák 
 
7. ročník  
1.miesto školské kolo   Ester Blašková (VII.A)   p. uč. Hodáková 
1.miesto okresné kolo   Ester Blašková (VII.A)   p. uč. Hodáková 

 
8. ročník  
1. miesto školské kolo   Branislav Pencák (VIII.A)  p.uč.Mochnacká                                   
3.miesto okresné kolo   Branislav Pencák (VIII.A)  p.uč.Mochnacká 
 
9. ročník  
1. miesto školské kolo   Lucia Grešová (IX.A)   p.uč.Hatalová 
3.miesto okresné kolo   Lucia Grešová (IX.A)   p.uč.Hatalová 
úspešná riešiteľka krajského kola Lucia Grešová (IX.A)   p.uč.Hatalová 

 
KLOKAN 
 
Branislav Pencák (VIII.A) p.uč.Mochnacká školský šampión  
Tomáš Vikiszály (VI.A)  p.uč.Mochnacká úspešný riešiteľ 
Jana Zekuciová (VI.B)  p.uč.Ruttkayová úspešný riešiteľ  
Eliška Nováková (VI.B)  p.uč.Ruttkayová úspešný riešiteľ 
Radoslava Hatalová (VII.A) p.uč.Hodáková  úspešný riešiteľ  
Martin Mattoš (VIII.A)  p.uč.Mochnacká úspešný riešiteľ  
Lea Štirbanová (IX.A)  p.uč.Hatalová  úspešný riešiteľ  
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Matej Varkonda (IX.A)  p.uč.Hatalová  úspešný riešiteľ  
 
KLOKANKO 
 
Lea Siranková (II.B)  p.uč.Fabianová  úspešný riešiteľ 
Karin Dreveňáková (II.B) p.uč.Fabianová  úspešný riešiteľ 
Natália Hatalová (III.A)  p.uč. Geršiová  úspešný riešiteľ 
Barbora Mišendová (III.A) p.uč. Geršiová  úspešný riešiteľ 
Monika Vitikáčová (III.B) p.uč.Balažová A. úspešný riešiteľ 
Kristián Hyroš (IV.A)  p.uč.Duláková  úspešný riešiteľ 
Martin Popreňák (IV.B)  p.uč.Suľovská  úspešný riešiteľ 
 
Všetkovedko 
 
Silvia Lauková (III.A)  p.uč.Geršiová  úspešný riešiteľ 
Tamara Ďurišková (III.B) p.uč.Balažová A. úspešný riešiteľ 
Lenka Hrubá (II.A)  p.uč.Gondová  úspešný riešiteľ 
Zuzana Popreňáková (II.A) p.uč.Gondová  úspešný riešiteľ 
Vojtech Král (II.A)  p.uč.Gondová  úspešný riešiteľ 
Jakub Sova (II.A)  p.uč.Gondová  úspešný riešiteľ 
Adam Tekely (II.A)  p.uč.Gondová  úspešný riešiteľ 
Bianka Combová (II.C)  p.uč.Pagáčiková úspešný riešiteľ 
Martin Popreňák (IV.B)  p.uč.Suľovská  úspešný riešiteľ 
 
MAKS – matematický korešpondenčný seminár 

 
Najúspešnejší riešitelia v rámci kraja a SR: 
Radoslava Hatalová (VII.A), Ester Blašková (VII.A), Jana Zekuciová (VI.B)  
 
MAKSÍK – matematický korešpondenčný seminár 
 
Najúspešnejší riešitelia v rámci kraja a SR: 
Lea Siranková (II.B), Zuzana Popreňáková (II.A), Matúš Jančiar (III.A), Natália Hatalová (III.A), Silvia 
Lauková (III.A), Ľubomíra Hodáková (IV.A), Jakub Klema (IV.C), Samuel Vanko (IV.C) 
 
Šaliansky Maťko 
 
II. kategória   
1.miesto školské  kolo  Zuzana Nováčková (IV.A)    p. uč. Duláková 
1.miesto okresné kolo  Zuzana Nováčková (IV.A)    p. uč. Duláková 
3.miesto krajské kolo  Zuzana Nováčková (IV.A)    p. uč. Duláková 
 
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 

 
1. miesto školské kolo  Lucia Grešová (IX.A)   p. uč. Legátová 
4.miesto obvodné kolo  Lucia Grešová (IX.A)   p. uč. Legátová 
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Hviezdoslavov Kubín 
 

I. kategória- poézia 
1. miesto školské kolo  Sarah Ogurčáková (II.A)   p. uč. Gondová 
1. miesto obvodné kolo Sarah Ogurčáková (II.A)   p. uč. Gondová 
1. miesto okresné kolo  Sarah Ogurčáková (II.A)   p. uč. Gondová 
úspešná reprezentácia na krajskom kole Sarah Ogurčáková (II.A) p. uč. Gondová 

- získala diplom za výnimočný prejav 
  
I. kategória- próza 
1. miesto školské kolo  Tamara Ďurišková (III.B)  p. uč. Balážová A. 
2. miesto obvodné kolo Tamara Ďurišková (III.B)  p. uč. Balážová A. 
2. miesto školské kolo  Peter Zelený (III.A)   p. uč. Geršiová 
3. miesto obvodné kolo Peter Zelený (III.A)   p. uč. Geršiová 
 
II. kategória – poézia 
1. miesto školské kolo  Artur Parajňák    p. uč. Duláková  
3. miesto obvodné kolo Artur Parajňák    p. uč. Duláková  
 
II. kategória – próza 
1. miesto školské kolo  Katarína Kosturáková   p. uč. Duláková  
1. miesto obvodné kolo Katarína Kosturáková   p. uč. Duláková  
 
 
III. kategória – próza 
1. miesto školské kolo  Samuel Peter Cibula  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
1. miesto obvodné kolo Samuel Peter Cibula  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
1. miesto okresné kolo  Samuel Peter Cibula  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
krajské kolo – diplom za výnimočný prejav - Samuel Peter Cibula  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
2. miesto školské kolo  Andrea Majerníková  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
2. miesto obvodné kolo Andrea Majerníková  (VIII.A)  p. uč. Petkáčová 
  
Olympiáda nemeckého jazyka 
 
Kategória 1A 
1.miesto školské kolo    Karolína Kalafutová (VII.A) p.uč. Novotná D. 
2.miesto okresné kolo    Karolína Kalafutová (VII.A) p.uč. Novotná D. 
 
Shakespearov memoriál 
 
V tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili  súťaže mestských škôl v prednese anglickej poézie  a prózy 
s názvom Shakespearov memoriál.  
2.miesto  skupina žiakov  V.C -Tomáš Bartoš, Jennifer Šaššová, Dorota Čechová 
         p.uč. Hofericová 
2.miesto    Viktória Klingová  p.uč. Jankurová 
 
Fyzikálna olympiáda 
     
Kategória E 
1.miesto školské kolo    Lucia Grešová (IX.A)  p.uč. Pollák 
5.miesto obvodné kolo   Lucia Grešová (IX.A)  p.uč. Pollák  
úspešná riešiteľka krajského kola Lucia Grešová (IX.A)  p.uč.Pollák 
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Kategória F 
1.miesto školské kolo    Branislav Pencák (VIII.A) p.uč.Ruttkayová 
1.miesto okresné kolo   Branislav Pencák (VIII.A) p.uč.Ruttkayová  
 
Chemická olympiáda 
 
Kategória D 
1.miesto školské kolo   Lucia Grešová (IX.A)  p.uč. Mochnacká 
2.miesto okresné kolo   Lucia Grešová (IX.A)  p.uč. Mochnacká 
10.miesto krajské kolo   Lucia Grešová (IX.A)  p.uč. Mochnacká 
 
Biologická olympiáda 
 
Kategória E – odbor botanika 
1.miesto školské kolo  Vanesa Grecová (VIII.B)   p.uč.Špirka 
1.miesto okresné kolo  Vanesa Grecová (VIII.B)   p.uč.Špirka 
3.miesto krajské kolo  Vanesa Grecová (VIII.B)   p.uč.Špirka 
 
Kategória E – odbor zoológia 
1.miesto školské kolo  Eliška Nováková (VI.B)   p.uč.Špirka 
4.miesto okresné kolo  Eliška Nováková (VI.B)   p.uč.Špirka 
 
Botanikiáda 
 
1.miesto školské kolo  Peter Čuj (V.D)    p.uč.Špirka 
1.miesto okresné kolo  Peter Čuj (V.D)    p.uč.Špirka 
 
 
Technická olympiáda 
 
Kategória A 
1.miesto okresné kolo  Jakub Greš (IX.A), Matej Konečný (IX.A) p.uč.Špirka 
6.miesto krajské kolo  Jakub Greš (IX.A), Matej Konečný (IX.A) p.uč.Špirka 
1.miesto okresné kolo  Richard Tkáč (VIII.A), Matúš Witkovský (VIII.A) p.uč.Špirka 
 
Dejepisná olympiáda  
 
Kategória C 
1. miesto školské kolo  Zuzana Klaciková (IX.A)  p. uč. Legátová 
3. miesto okresné kolo  Zuzana Klaciková (IX.A)  p. uč. Legátová  
 
Čo vieš o hviezdach 

 
Kategória  7.- 9. roč. 
3.miesto okresné kolo  Radoslava Hatalová(VII.A) p.uč Kriegerová 
3.miesto krajské kolo    Radoslava Hatalová(VII.A) p.uč Kriegerová 
 

Úspešná riešiteľka celoslovenského kola  Radoslava Hatalová(VII.A) p.uč Kriegerová 
 
4.miesto okresné kolo  Tomáš Talár (VIII.A)  p.uč Kriegerová 
5.miesto okresné kolo  Matúš Prachnár (VIII.A)  p.uč Kriegerová 
5.miesto okresné kolo                 Katarína Žigrajová (VII.A) p.uč Kriegerová  
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Astronomická olympiáda 
 
4.miesto celoslovenské kolo Radoslava Hatalová(VII.A) p.uč Kriegerová 
 
Expedícia MARS 
 
1.miesto celoslovenské kolo Radoslava Hatalová(VII.A) p.uč Kriegerová 
 
Geografická olympiáda 

 
Kategória I  
1. miesto školské kolo  Matej Lauko (V.B)  p. uč. Veisenpacher 
5. miesto okresné kolo  Matej Lauko (V.B)  p. uč. Veisenpacher 
 
Kategória H  
1. miesto školské kolo  Lucia Petrová (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
4. miesto okresné kolo  Lucia Petrová (VI.A)  p. uč. Hojnošová 
 
Kategória G  
1. miesto školské kolo  Christián Ernest (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
3. miesto obvodné kolo Christián Ernest (VII.A)  p. uč. Hojnošová  
5. miesto krajské kolo  Christián Ernest (VII.A)  p. uč. Hojnošová 
 
Kategória F  
1. miesto školské kolo  Branislav Pencák (VIII.A) p.uč. Hojnošová 
2. miesto okresné kolo  Branislav Pencák (VIII.A) p.uč. Hojnošová  
1. miesto krajské kolo  Branislav Pencák (VIII.A) p.uč. Hojnošová 
 
5. miesto celoslovenské kolo Branislav Pencák (VIII.A) p.uč.Hojnošová 
 
Kategória E 
1. miesto školské kolo  Zuzana Klaciková (IX.A)  p. uč. Hojnošová 
1. miesto okresné kolo  Zuzana Klaciková (IX.A)  p. uč. Hojnošová  
úspešná riešiteľka krajského kola Zuzana Klaciková (IX.A) p.uč. Hojnošová 
 
Výtvarná  súťaž – Moje mesto má narodeniny 
 
Natália Hatalová (III.A), Barbora Barabasová (IV.A), Zuzana Nováčková (IV.A) p.uč. Blahovská 
Lívia Macalová (VII.C), Barbora Smoradová (VII.C), Lenka Grečková (VIII.A) p.uč. Blahovská 
 
Výtvarná  súťaž – Vesmír očami detí 
 
2. miesto školské kolo  Lenka Grečková (VIII.A)  p.uč. Blahovská  
3. miesto okresné kolo  Lenka Grečková (VIII.A)  p.uč. Blahovská  
 
Spevácka súťaž - Slávik Slovenska 
I. kategória 
1. miesto školské kolo  Tamara Ďurišková (III.B) p.uč. Hofericová,Uličná  
2. miesto obvodné kolo      Tamara Ďurišková (III.B) p.uč. Hofericová,Uličná 
2. miesto okresné kolo  Tamara Ďurišková (III.B) p.uč. Hofericová,Uličná  
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III. kategória 
1. miesto školské kolo  Simona Olekšáková (VII.A) p.uč. Miklasová 
3. miesto obvodné kolo      Simona Olekšáková (VII.A) p.uč. Hofericová 
  
Biblická olympiáda 
 
družstvo    4. miesto okresné kolo   p.uč. Palková 
menovite: Marek Macejko (V.D), Ema Katarína Mišendová (VII.A), Veronika Popreňáková (VI.A) 
  
Športové súťaže – Bedminton 
 
družstvo žiačky   1. miesto okresné kolo   p. uč. Sliva 
    7. miesto krajské kolo 
menovite: Viktória Bednárová (VIII.C), Viktória Kotradyová (VIII.A) 
 
družstvo žiaci   1. miesto okresné kolo   p. uč. Sliva 
    6. miesto krajské kolo 
menovite: Matúš Hadidom (IX.A), Matej Varkonda (IX.A) 
 
 
 
Športové súťaže – Florbal  
 
družstvo mladšie žiačky  1. miesto okresné kolo   p. uč. Sliva 
     1. miesto krajské kolo 
menovite: Sára Adamcová (VI.D), Martina Cerková (VII.A), Kristína Cmorejová (V.D), Sára 

Hanuščinová (VI.A), Tatiana Hlebová (VII.A), Lea Klaciková (VII.A), Lujza Viežbová 
(VI.A), Zoja Zimnikovalová (VI.B), Michaela Černická (VII.A), Simona Olekšáková (VII.A) 

 
Športové súťaže – Vybíjaná 
 
družstvo žiačky   3. miesto okresné kolo    p. uč. Novotná Ž. 
     
menovite: Sára Adamcová (VI.D), Anna Bajtošová (V.C), Sára Hanuščinová (VI.A), Viktória 

Hrušovská (VI.A), Eliška Nováková (VI.B), Ema Schlosserová (VI.A), Lujza Viežbová 
(VI.A), Zoja Zimnikovalová (VI.B), Michaela Kotradyová (V.B), Alexandra Štrauchová 
(VI.C) 

 
 
Športové súťaže – Basketbalový turnaj žiakov a žiačok  5. ročníka ZŠ 
 
Družstvo mix   1. miesto obvodné  kolo   p. uč. Murgáč 
 
menovite:  Roman Susa (V.B), Vladimíra Kačírová (V.A), Tomáš Bartoš (V.C), Dalibor Almáši (V.A), 

Róbert Pavlík (V.A), Dominik Tomaščík (V.A), Patrik Paľuch (V.C), Matej Bartoš (V.C), 
Kristián Schmith (V.D), Marek Macejko (V.D), Peter Čuj (V.D), Lukáš Ševčík (V.D) 

 
Športové súťaže - Stolný tenis 

 
Družstvo žiačky  2. miesto obvodné  kolo    p. uč. Murgáč 
 
menovite:  Veronika Čurillová (IX.B), Viktória Bednárová (VIII.C), Simona Denešová (VIII.A) 
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Športové súťaže - Hádzaná 
 
Družstvo žiaci   3. miesto okresné  kolo    p. uč. Murgáč 
 
menovite:  Matúš Hadidom (IX.A), Matej Varkonda (IX.A), Ľubomír Kopnický (IX.A), Samuel Tkáč 

(IX.A), Jozef Rerko (IX.C), Daniel Macala (IX.C), Marek Dutko (IX.C), Matej Hudran 
(VIII.A), Damián Topoli (VIII.D) 

 
Družstvo žiačky   3. miesto okresné  kolo    p. uč. Murgáč 
 
menovite:  Michaela Ondrejčáková (IX.A), Sofia Mitterová (IX.A), Lea Štirbanová (IX.A), Zuzana 

Klaciková (IX.A), Patrícia Muchová (IX.A), Veronika Čurillová (IX.B), Ľubica 
Bjalončíková (IX.C), Viktória Kotradyová (VIII.A), Simona Denešová (VIII.A), Patrícia 
Kozáková (VIII.A), Alexandra Dobrocká (VIII.C), Michaela Černická (VII.A) 

 
Športové súťaže - Volejbal 
 
družstvo žiačky   1. miesto okresné kolo  p. uč. Ž. Novotná, Geršiová 
    1. miesto krajské kolo 
menovite: Simona Denešová (VIII.A), Patrícia Kozáková (VIII.A), Sofia Mitterová (IX.A), Ľubica 

Bjalončíková (IX.C), Michaela Černická (VII.A), Leóna Krenželáková (VIII.D), Bronislava 
Farkalinová (VIII.D), Radoslava Hatalová (VII.A), Viktória Kotradyová (VIII.A), Katarína 
Žigrajová (VII.A) 

 
družstvo žiaci   3. miesto okresné kolo   p. uč. Murgáč 
 
menovite: Matúš Hadidom (IX.A), Matej Hudran (VIII.A), Branislav Kalafut (IX.A), Matúš Prachnár 

(VIII.A), Jozef Rerko (IX.C), Martin Šefčík (VIII.D), Damián Topoli (VIII.D), Matej 
Varkonda (IX.A), Matúš Zahornadský (VIII.A) 

 
Športové súťaže - Cezpoľný beh   
 
Družstvo žiaci   1.miesto okresné kolo   p. uč. Murgáč 
    2.miesto krajské kolo  
menovite:   Juraj Hric (IX.A), Matúš Hadidom (IX.A),  Ľubomír Kopnický (IX.A)   
 
Športové súťaže – Streľba zo vzduchovej pušky 
 
Družstvo mladší žiaci, mladšie žiačky 3. miesto okresné kolo  p. uč. Sliva 
 
menovite:  Damián Šromek (VII.A), Dominika Duchová (VII.C), Simeon Macala (VII.C) 
 
individuálne za starších žiakov: Daniel Macala (IX.C) 3.miesto okresné kolo 
 
Športové súťaže – Gymnastický švorboj 
 
družstvo mladší žiaci – kat. B  2.  miesto okresné kolo  p. uč. Novotná Ž. 
            
menovite: Matej Lauko (V.B), Marek Sopka (VI.A), Peter Telepák (VI.A), Daniel Volf (VI.D) 
 
družstvo mladšie žiačky – kat. B 2.  miesto okresné kolo  p. uč. Novotná Ž. 
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menovite: Mária Dučáková (V.B), Michaela Kotradyová (V.B), Karolína Maguláková (V.B), Zuzana 

Nováčková (IV.A), Zuzana Žigrajová (V.B) 
 
družstvo starší  žiaci – kat. C  3. miesto okresné kolo  p. uč. Ž. Novotná 
 
menovite: Ľubomír Kopnický (IX.A), Samuel Tkáč (IX.A), Šimon Hrebenár (VII.C), Sebastián 

Hanuščin (VIII.A), Jakub Polkabla (VII.D) 
 
družstvo staršie žiačky – kat. C  2. miesto okresné kolo  p. uč. Ž. Novotná 
 
menovite: Michaela Černická (VII.A), Simona Denešová (VIII.A), Viktória Kotradyová (VIII.A), 

Patrícia Kozáková (VIII.A), Katarína Žigrajová (VII.A) 
 
 
Športové súťaže – Beh ulicami obce Smižany 
 
3.miesto - dievčatá   Viktória Kotradyová (VIII.A)  p.uč. Sliva 
2.miesto - chlapci   Juraj Hric (IX.A)    p.uč. Sliva 
 
Športové súťaže – Večerný beh mestom 
 
1.miesto  - kategória najmladšie žiačky– Michaela Kotradyová (V.B) 
2.miesto  - kategória najmladší žiaci– Samuel Vincenty (V.A) 
3.miesto  - kategória mladšie žiačky– Vladimíra Kačírová (V.A) 
 
Športové súťaže – Spišské športové hry 
 
1.miesto  -  stolný tenis– Veronika Čurillová (IX.B) 
3.miesto – atletika – skok do diaľky – Alexandra Dobrocká (VIII.C) 
3.miesto – atletika – 60 m – Alexandra Dobrocká (VIII.C) 
1.miesto – volejbal – dievčatá 
menovite: Simona Denešová (VIII.A), Patrícia Kozáková (VIII.A), Sofia Mitterová (IX.A), Ľubica 

Bjalončíková (IX.C), Michaela Černická (VII.A), Leóna Krenželáková (VIII.D), Bronislava 
Farkalinová (VIII.D), Radoslava Hatalová (VII.A), Viktória Kotradyová (VIII.A), Katarína 
Žigrajová (VII.A) 

3.miesto – basketbal – chlapci 
menovite: Matúš Hadidom (IX.A), Matej Hudran (VIII.A), Branislav Kalafut (IX.A), Bohumír 

Gardošík (IX.A), Damián Topoli (VIII.D), Matej Varkonda (IX.A), Ernest Christián (VII.A), 
Labšanský Martin (VII.A), Cap Branislav (VI.A) 

 
 
Modelárska súťaž – letecké modelárstvo 
 

1. miesto celoslovenské kolo  Ondrej Pencák (VI.A)   p. uč. Sobinovský 

 

V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike  

(školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2013 /2014  v rámci okresu Spišská Nová 

Ves sa naša škola umiestnila na druhom mieste. 
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j.) projektová činnosť 
 

V školskom roku 2013/ 2014  na škole prebieha  projekt: 
 
- Comenius-multilaterálne partnerstvá “Kultúrne interakcie a detské hry“ (úspešný) 
- Modernizácia vzdelávacieho procesu – Digitálne vzdelávanie 
- COMDI – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí 

 

 

k.)údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 
Štátna školská inšpekcia vykonala následnú školskú inšpekciu v našej škole dňa 03.10.2013. 
Predmetom školskej inšpekcie bolo odstránenie nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej 
škole. 
Závery : 

Všetky odporúčania boli akceptované, čo sa prejavilo v zabezpečení podmienok na 
rozvíjanie kompetencií žiakov vo finančnej oblasti a využívania IKT, ako aj na 
vzdelávanie integrovaných žiakov v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  
Zvýšila sa celková úroveň vypracovania učebných osnov anglického jazyka pre nižšie 
sekundárne vzdelávanie, výpovedná a dokumentačná hodnota triednych kníh 
a zápisníc z pedagogickej rady. 

 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-
technické a priestorové vybavenie školy. 

Cieľom v tejto oblasti je dostať uvedené vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu 
požiadavkám kvalitnej výučby, estetického a bezpečného pracovného prostredia. 
        Našu školu tvorí 6 objektov -  pavilónov, multifunkčné ihrisko, letná trieda – altánok. Ich údržba 
si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. 
       Výchovno-vyučovací proces pre žiakov 1. – 4. ročníka  sa uskutočňuje v 13 učebniach, ktoré 
sú umiestnené na 1.a 2. poschodí  pavilónu A,B a na prízemí pavilónu E.  
Žiaci II. stupňa (ročníky 5.-9.) majú 19 tried na 1.a 2. poschodí pavilónov C, D, E  . 
       Škola má zriadené a využíva odborné učebne fyziky, chémie, multimediálnu učebňu, tri 
počítačové učebne, učebňu cudzích jazykov, žiacku kuchynku. Všetky odborné učebne sú vybavené 
potrebnými pomôckami a didaktickou technikou. 
Súčasťou školy je školská  knižnica, zrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa a jedáleň. 

V priebehu školského roka sme realizovali nevyhnutné opravy vo vonkajších priestoroch 
školy, ktoré si vyžiadali nemalé finančné prostriedky a to: 

- asfaltu na nádvorí, 
- chodníkov medzi pavilónmi a pri hlavnom vstupe, 
- vstupných schodísk do jednotlivých pavilónov a školskej kuchyne, 
- vodovodnej šachty, 
- prístupovej cesty a krajníc, 
- oplotenia celého školského  areálu,  

- skladací hliníkový rebrík. 
Interiér školy sme  postupne dopĺňali novým nábytkom a potrebnými zariadeniami.  
Zakúpili sme: 

- šatníkové skrine pre žiakov jednej triedy  (chodba na prízemí v pavil. E – V. D ), 
- skrine  na pomôcky a stoly pre učiteľov do kabinetu matematiky, 
- doplnili sme  nábytkom kabinet biológie a cudzích jazykov, 
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- 3 ks pracovných stolov do školskej kuchyne, 
- vymenili sme lavice a stoličky v troch triedach,- pav.A – IV.C, pav.E – VII.B, V.D 
- cez prázdniny dôjde k výmene školského nábytku ešte v jednej triede pav. C,  
- rolety a horizontálne žalúzie do odborných učební – fyzika, biológia, 
- kopírovací stroj aj s príslušenstvom do kancelárie tajomníčky školy,    
- nové  príslušenstvo k čistiacemu zariadeniu, ktorým sa  čistí podlaha  telocvične,  
- vymenili sme dva nefunkčné ohrievače vody – pav.C, kuchyňa, 
- vysávače do hlavného pavilónu, 
- DVD prehrávače - do štyroch tried pav. E, 
- pre potrebu vyučovania  cudzích jazykov nové rádiomagnetofóny, 

Pre potreby a aktivity školy sme posilňovňu vybavili bežiacim pásom, lyžiareň zjazdovými 
a bežeckými lyžami, palicami, lyžiarkami a ďalšími doplnkami. 
Mediálne štúdio sa doplnilo novým video mixerom, dvoma mikrofónmi so slúchadlom. 
Obmenená bola aj výpočtová technika:  počítače /5 ks/, notebooky /2 ks/, monitory /4 ks/, 
potrebné  prvky počítačovej siete, hardwerové prvky počítača.  
 
Na základe požiadaviek vedúcich MZ a PK  sme doplnili skoro všetky kabinetné zbierky 
novými učebnými pomôckami: 
           
  Kvalitné fungovanie školy si vyžaduje ďalšie priestory pre pohybové aktivity. Riešením 
je rekonštrukcia a prebudovanie starej nefunkčnej kotolne na malú herňu – telocvičňu. Bolo 
potrebné urobiť: 

-     úpravu rozvodov, stien, schodiska, obkladov a sociálnych zariadení, 
- novú podlahu z kvalitného materiálu, 
- šatníkovú stenu pre žiakov. 

Rozšírený bol zabezpečovací systémom školy nainštalovaním dvoch nových kamier – 
v multimediálnom štúdiu a druhá bude zabezpečovať areál pred pavilónom E. 

  

m.) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

Škola dostala na školský rok 2013/2014 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške: 
 

1. normatívne určené finančné prostriedky: na mzdy a poistné: 896 124,- € 
                                                                       na prevádzku:  161 273,- € 
2. nenormatívne určené finančné prostriedky:  
     - na vzdelávacie poukazy:   18 529,-   € 
     - na asistenta učiteľa:                                      3 800,-   € 
     - na dopravu žiakov:                                   50 240,-   € 
     - na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia:      3 252,60  € 
             - za mimoriadne výsledky žiakov                      1 000,-  € 
     - na 5% zvýšenie platov                                 1 670,-   € 
    
Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu vo výške     
6 848,- €. 

 

Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške 18 529 € použila 
na: 
 - odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)             11 120,- € 
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 - poistné (620)                                                               1 624,- € 
 - odmeny pre externých vedúcich záujmového útvaru (637 027) 1 020,- € 
 - tovary a služby (630)                                                                      4 765,- € 
 

Škola získala finančné prostriedky: 
 - príjmy:                                      1 011,04 € 
 - sponzorské:                             5 438,77 € 
Príjmy boli použité na nákup kníh a učebných pomôcok pre žiakov.  
 

 Škola dostala aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 
5 450,82 € na úhradu obedov v školskej jedálni a dotáciu na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 1 162 € na nákup 
školských potrieb. 
 

 Škola získala finančný príspevok na projekt COMENIUS – multilaterálne školské 
partnerstvá vo výške 16 800,- €, z ktorého dočerpala 7 198,- €  na medzinárodné mobility 
v Taliansku a Poľsku. 
 

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, 
- nedostatočné využívanie IKT v rámci vyučovania 
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Návrhy na zlepšenie: 
 

 
- stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému, 
- využívanie IKT vo vyučovacom procese   

 
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 špeciálny pedagóg. 
 

Voľnočasové aktivity školy 
  

 V školskom roku 2013/2014 škola poskytovala záujmové vzdelávanie žiakom v 34 záujmových 
útvaroch - matematickom záujmovom útvare, záujmovom útvare pohybovom, tanečnom, 
astronomickom, Nemčina hrou, Zvedavček, biologickom, turistickom, Výtvarný ateliér, Geocashing, 
Bedminton, Florbal, Basketbal, Volejbal, školský časopis 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, 
  - príspevky na školské akcie 
  - preplácanie cestovných nákladov žiakom školy na súťaže 
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 
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a CVČ v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sa škola pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných 
mestom a mestských inštitúcií  napr. Večerný beh mestom, Spišské športové hry  a pod.  
 
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. Žiaci ISCED 1 
zorganizovali zbierku a finančný príspevok zaslali na účet UNICEF. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi  26. 06. 2014     ................................................ 
           PaedDr. Julian Sopko 
            riaditeľ školy 


