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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

§ 2. ods. 1a - Údaje o škole 

1. Názov školy: Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 

2. Adresa školy: Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

3. Telefónne číslo: 057/445 23 40 

4. www stránka: https://zshanusovce.edupage.org/  

5. E-mail: zshanusovce@zshanusovce.sk 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Funkcia Titul, Meno, Priezvisko 
Riaditeľ RNDr. Natália Verčimáková 

ZRŠ I. Mgr. Anna Ondovová 

ZRŠ RNDr. Martina Mihalčinová, od 1.8.2021 

Vedúca školskej jedálne Mária Hláčová 

Vedúca školského klubu Mgr. Anna Ondovová 

 

7. Rada školy: 

Funkcia Titul, Meno, Priezvisko 
Predseda/pg.zamestnanec  Mgr. Monika Molitorisová 

Podpredseda/rodič  Mgr. Slávka Jurková 

pedagogickí zamestnanci  Mgr. Anna Makáňová 

ostatní zamestnanci  Jana Homová 

zástupcovia rodičov 
 Peter Butala 
 Elena Hricová 
 Mgr. Zuzana Kaňuková  

zástupca zriaďovateľa 

 RNDr. Hedviga Rusinková 
 Mgr. Ján Hanzo 
 MVDr. Ján Čurlik, PhD. 
 Martin Tkáč 

 

§ 2. ods. 1b – Údaje o zriaďovateľovi 

1. Zriaďovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou 

2. Sídlo: Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

3. Telefónne číslo: 057/488 38 90, 0902 970 857 

4. Adresa elektronickej pošty: sekretariat@hanusovce.sk 
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§ 2. ods. 1c – Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov 
riaditeľa školy 
 

Rada školy v školskom roku 2020/2021 zasadala trikrát: 18.10.2020, 8.4.2021, 17.6.2021. 

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie Covid-19 sa časť zasadnutí rady školy uskutočnila 

prezenčne, zasadnutie 8.4.2021 sa uskutočnilo on-line. 

1. zasadnutie: 18.10.2020  

Uznesenie:  

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou: 

1. Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Schvaľuje ŠkVP pre špeciálne triedy 

2. zasadnutie: 8.4.2021  

Uznesenie:  

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou prerokovala a berie na vedomie: 

1. Výsledky hospodárenia školy za rok 2020 

2. Návrh rozpočtu školy na rok 2021 

3. Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I.  polrok šk. roka 2020/2021 

4. Výročnú správu o činnosti rady školy 

5. Plán zasadnutí rady školy na rok 2021 

 

3.zasadnutie: 17.6.2021  

Uznesenie:  

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou prerokovala a berie na vedomie: 

1. Organizáciu šk. roka 2021/2022 – personálne, materiálno-technické zabezpečenie 

2. Informáciu o úspešnosti prijatia žiakov na ďalšie vzdelávanie 

3. Návrhy na počty žiakov do 1.ročníka 

 

Pedagogická rada školy – sa vyjadruje ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa 

školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a 

opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku 
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školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu 

hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov.  

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2020/2021 dvanásťkrát: 24.8. 2.9., 12.10., 16.11., 

14.12.2020, 21.1., 22.2., 22.3., 21.4., 24.5., 23.6. a 1.7.2021 na pracovných a hodnotiacich 

poradách podľa plánu práce, online (prostredníctvom MS Teams) aj prezenčne, podľa aktuálnej 

situácie.  

 

Pracovná porada: 24.8.2020 

Uznesenie:  

- Pg.rada schvaľuje zmenu rámcového učebného plánu (RUP) 

Úvodná pedagogická rada: 2.9.2020 

Uznesenie:  

- Pg.rada schvaľuje: integráciu žiakov, zmenu RUP, ŠkVP 

Úlohy: 

- Triedni učitelia (TU) odovzdajú RŠ aktualizované zoznamy žiakov, plán TU, vydajú 

žiakom vzdelávacie poukazy 

Pracovná porada: 12.10.2020 

Uznesenie:  

- Pg.rada schvaľuje: Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2019/2020 

- Pg.rada prerokovala: Smernicu o adaptačnom vzdelávaní 

Úlohy: 

- Triedni učitelia oboznámia žiakov o výške poplatku rodičovského združenia; o šetrení 

elektrickej energie 

Štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada: 16.11.2020 (online)  

Uznesenie:  

- Pg.rada prerokovala a schvaľuje:  

o  udelenie pochvál žiakom TU, uloženie pokarhaní žiakom TU 

o plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov na šk. rok 2020/2021 

o hodnotenie integrovaných žiakov 

- Uloženie pokarhaní žiakom riaditeľkou školy 

Úlohy: 

- TU upozornia rodičov slaboprospievajúcich žiakov na slabý prospech, záškoláctvo 
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Pracovná porada: 14.12.2020 (online) 

Uznesenie:  

- Kontrola učiva v elektronickej triednej knihe (eTK) 

- Vypísať a odovzdať cieľové úlohy, dovolenkové lístky a čerpanie náhradného voľna 

počas vianočných prázdnin 

Polročná hodnotiaca pedagogická rada: 21.1.2021(online)  

Uznesenie:  

- Pg.rada prerokovala a schvaľuje:  

o zníženie známok zo správania žiakom (podľa ročníkov) 

- Udelenie pochvaly RŠ žiakom, uloženie pokarhania RŠ žiakom 

Úlohy: 

- TU vydajú odpisy vysvedčení za I. polrok šk. roka 2020/2021 žiakom po ich návrate do 

školy 

- Hodnotenia integrovaných žiakov – ich odovzdanie školskej špeciálnej pedagogičke 

- Uzatvoriť dochádzku 

Pracovná porada: 22.2.2021 (online) 

Uznesenie:  

- TU odovzdajú tabuľky pre soc. poisťovňu mailom RŠ do 26.2.2021 

- Záujem o výpomoc pri testovaní nahlásiť RŠ mailom, telefonicky 

- Záznamy o záujmovom vzdelávaní odovzdať na kontrolu do 5.3 2021 ZRŠ 

- Pracovné listy (PL) pre žiakov doniesť do školy do stredy v danom týždni 

Pracovná porada: 22.3.2021 (online) 

Uznesenie:  

- Tabuľky pre soc. poisťovňu odovzdať mailom RŠ do 31.3.2021 

- Vypísať a odovzdať žiadanky o čerpanie D, NV, LV, ... počas jarných prázdnin 

- Záujem o zapojenie sa v rozvojovom projekte  „Spolu múdrejší“ nahlásiť mailom RŠ 

Trištvrťročná hodnotiaca pedagogická rada: 21.4.2021 (online)  

Uznesenie:  

- Pg.rada prerokovala a schvaľuje:  

o Udelenie pochvál žiakom TU, uloženie pokarhaní žiakom TU  

o Udelenie pochvaly RŠ žiakom, uloženie pokarhania RŠ žiakom 

o Udelenie riaditeľského voľna žiakom 9. ročníka z dôvodu konania prijímacích 

skúšok na stredné školy na deň 3. máj 2021  
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Úlohy: 

TU upozornia rodičov slaboprospievajúcich žiakov na slabý prospech, záškoláctvo 

Pracovná porada: 24.5.2021 (online) 

Uznesenie:  

- Pg.rada prerokovala a schvaľuje:  

o Udelenie riaditeľského voľna 5.-8.ročníka riaditeľské voľno na deň 9. jún 2021. 

Dôvod: T9-2021 

Úlohy: 

- TU oznámia zákonným zástupcom prostredníctvom žiackej knižky (ŽK) konanie 

rodičovských združení  

Koncoročná hodnotiaca pedagogická rada: 23.6.2021 

Uznesenie:  

- Pg.rada berie na vedomie zmenu organizačnej štruktúry 

- Pg.rada prerokovala a schvaľuje: 

- Ukončenie integrácie žiaka 

- Udelenie pochvaly RŠ žiakom, uloženie pokarhania RŠ žiakom 

Úlohy: 

- Predložiť vysvedčenia na podpis RŠ 

- Vyplniť a skompletizovať štatistické údaje 

Záverečná pedagogická rada: 1.7.2021 

Uznesenie:  

- Pg.rada berie na vedomie zmenu RUP 

Úlohy: 

- Uzatvoriť záznamy záujmových útvarov 

- Vypísať dovolenky 

- Odovzdať evidenciu dochádzky 

Poradné orgány riaditeľa školy – metodické združenie a predmetové komisie sú iniciatívnym 

orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, 

koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na 

zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

Činnosť poradných orgánov - MZ, PK - prebiehala podľa plánu v piatich zasadnutiach, online 

prostredníctvom MS Teams aj prezenčne podľa aktuálnej situácie: 24.-28.august 2020, 10.-13. 
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november 2020, 18.-20. január 2021, 12.-16. apríl 2021, 14.-18. jún 2021. Členovia poradných 

orgánov na zasadnutiach riešili otázky a prijímali rozhodnutia týkajúce sa výchovno-

vzdelávacieho procesu a problémov v rámci jednotlivých predmetov. Podrobná činnosť MZ a 

PK je popísaná v správach zo zasadnutí a v záverečných správach jednotlivých PK a MZ. 

 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

PK SJL Mgr. Čebrová Adela SJL 

PK cudzie jazyky Mgr. Šoganič František ANJ, NEJ 

PK dejepis, geografia Mgr. Hrehová Katarína 
DEJ, OBN, GEO, 
RAZ 

PK matematika, informatika Mgr. Peterová Jana MAT, INF 

PK biológia, fyzika, chémia Mgr. Sabová Magdaléna CHEM, FYZ, BIO 

PK hudobná, výtvarná  výchova Mgr. Václavková Adriana HUV, VYV, VYU 

PK technická výchova Ing. Jurko Stanislav TECH 

PK telesná výchova Mgr. Čebra Lukáš TSV 

PK náboženská výchova Mgr. Gačová Erika NAV, ETV 

MZ 1-4.ročník Mgr. Timárová Eva   

MZ špeciálnych tried Mgr. Grajcárová Jana  

MZ ŠKD Mgr. Ondovová Anna  

Výchovný poradca Mgr. Štofan Martin  

Špeciálny pedagóg Mgr. Makáňová Anna  

 Mgr. Palpašová Svetlana  

Sociálny pedagóg Mgr. Čušková Anna  

Koordinátor informatizácie Mgr. Molitoris Ján  

 

§ 2. ods. 1d - Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 634 – stav k 15.9.2020, počet tried: 33.  

Počet žiakov k 30.6.2021 - 636 , počet tried nezmenený – 33. Podrobnejšie informácie o počte 

tried, žiakov a detí v ŠKD uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet bežných tried 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 27 

počet žiakov v bežných 
triedach 

10 46 63 48 52 84 86 71 62 56 578 

z toho ŠVVP  1 1 6 2 3 4 4 2 4 27 

z toho v ŠKD  27 26 19 18 11 1    102 
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počet špeciálnych tried    1  1 2 1  1 6 

počet žiakov 
v špeciálnych triedach 

 
  8  8 20 12  8 56 

 

§ 2. ods. 1e - Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 
a ďalších zamestnancov 
 

Pracovný 
pomer 

Počet pg. 
zamestnancov 

Počet úväzkov pg. 
zamestnancov 

Počet npg. 
zamestnancov 

Počet úväzkov npg. 
zamestnancov 

Trvalý 47 47 15 15 
Na dobu určitú 21 21 5 5 
Znížený úväzok 10 10 2 2 

Znížená pracovná 
schopnosť 4 4 1 1 

 
§ 2. ods. 1f - Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 50 50 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 14 14 

spolu 0 68 68 
 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 

absolventov 
Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška - - 

2.kvalifikačná skúška 4 - 

štúdium školského manažmentu - - 

špecializačné inovačné štúdium - - 

špecializačné kvalifikačné - 4 

postgraduálne - - 

rozširujúce pedagogické 1 1 

vysokoškolské pedagogické - 2 

vysokoškolské nepedagogické - - 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 
 

Na škole vyučujeme tieto predmety nekvalifikovane: INF – 8 hod., DEJ – 10 hod., TSV – 22 

hod., HUV – 1 hod., FYZ – 1 hod., VYV – 3 hod., OBN – 1 hod. 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

III.A, B INF 2 

IV.A, B, C INF 3 

V.A, B, C DEJ 3 

V.A, B, C TSV 6 

VI.B HUV 1 

VI.A, B, C DEJ 3 

VII.A, B, C TSV 6 

VII.A FYZ 1 

VII.A, B VYV 3 

VII.B DEJ 1 

VIII.A, B, C TSV 6 

VIII.A DEJ 1 

VIII.A, B, C INF 3 

IX.A DEJ 2 

IX.A, B OBN 1 

IX.A, B TSV 4 

 

§ 2. ods. 1g - Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia 
na verejnosti 

Prehľad výsledkov, súťaží a olympiád  

Názov súťaže 
Meno, priezvisko 

žiaka 
Trieda Umiestnenie Pripravoval/ a 

OK - Cezpoľný beh 
Družstvá 

 
 

PI 9.a 

1.miesto 
 
 

Mgr. LČ 
 
 

MH 7.a 

AM 7.c 

OK FyzO 
 

JK 9.b 1.miesto 
Mgr. LČ 

 JV 8.a 3.miesto 

OK DejO 
 
 
 

JK 9.b úspešný 

Mgr. FŠ 
 
 
 

LB 7.c úspešný 

PK 8.c úspešný 

SČ 6.a úspešný 

OK TechO RH, JD 9.a, 8.c úspešní Ing. SJ 
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SL 7.a úspešný 

 

OK Pytagoriáda MJ 7.a 2.miesto Mgr. JP 

CK matematickej 
súťaže iBOBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĽB 5.c 95% úspešnosť Mgr. MM 

DH 6.b 91% úspešnosť Mgr. SM 

TAS 5.a 91% úspešnosť Mgr. MM 

NL 7.a 99% úspešnosť Mgr. PJ 

MJ 7.a 99% úspešnosť Mgr. PJ 

AM 7.c 90% úspešnosť Mgr. PJ 

EB 4.c 100% úspešnosť Mgr. TE 

PK 4.b 100% úspešnosť Mgr. NA 

LP 4.c 100% úspešnosť Mgr. TE 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V posledný septembrový týždeň šk. roka 2020/2021 sa žiaci školy zapojili pod vedením svojich 

triednych učiteľov a vyučujúcich telocviku  prostredníctvom športových súťaží do Európskeho 

týždňa športu.  

Pre žiakov 5. ročníka bol naplánovaný plavecký výcvik, no kvôli pandemickej situácii 

a prerušenému vyučovaniu sa nakoniec neuskutočnil. 

Nebol zrealizovaný ani lyžiarsky výcvikový kurz, ktorý sa každoročne konal v stredisku Ždiar. 

V apríli sa uskutočnil zápis žiakov do prvého ročníka bez prítomnosti žiakov. 

 

§ 2. ods. 1h - Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Škola sa každoročne zapája do rôznych projektov. 

A) Dlhodobé 

Škola je každoročne zapojená do environmentálnych projektov na separáciu odpadu, 

zber starých batérií, operačný program Vzdelávanie - projekt RAZ a projektu " Zdravá 

škola" a "Zelená škola." V rámci projektu Zelená škola vytvorili žiaci a učitelia 

svojpomocne bylinkovú špirálu, pocitový chodník, vybudovali hmyzie domčeky a po 

septembrovej návšteve hodnotiacej komisie škola získala štatút „Zelenej školy“. 
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V spolupráci s OZ Miniregión21 boli vybraní učitelia a žiaci zapojení do projektu: 

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory žiakom z MRK v Hanušovciach nad 

Topľou.  

V projekte „SadOVO“ bola škola úspešne vybratá do projektu zachovania pestovania 

ovocných stromov starých odrôd. Cieľom projektu je vysádzanie ovocných 

vysokokmenných stromov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v areáloch 

základných a stredných škôl. Zámerom bolo, aby sa žiaci s učiteľmi podieľali na 

záchrane vzácnych odrôd a poznatky využívali aj pri výučbe v iných predmetoch. 

Od 16.9.2020 je škola zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v 

edukácii detí a žiakov II.  V rámci tohto projektu sa stal súčasťou  pedagogického 

kolektívu tzv. inkluzívny tím: tvorí ho päť pedagogických asistentiek pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školská špeciálna pedagogička 

a sociálna pedagogička. Ich úlohou je skvalitňovať edukačný proces žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, uplatňovať individuálny prístup 

a maximalizovať rozvoj  žiakov v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. 

 

B) Krátkodobé  

Škola sa počas školského roka zapojila do viacerých projektov, pričom do viacerých aj 

úspešne. 

Projekt „Čítame radi“ – škola získala 800,-€ na nákup kníh pre žiakov a učiteľov, ktoré 

boli umiestnené do školskej knižnice. 

Projekt „Vybavenie školskej jedálne“ – škola získala 5.000,-€ na modernizáciu školskej 

jedálne. Z tejto dotácie bol zakúpený kuchynský robot, pričom spolufinancovanie 

predstavovalo 5.000-€. 

Projekt „Modernejšia škola“ – úspešným zapojením sa do projektu škola získala 

30.000,-€ na modernizáciu vnútorných priestorov školy (vybudovanie oddychových 

zón v triedach, chodbových oddychových zón, obnovu nábytkového vybavenia 

chemickej a jazykovej učebne). Škola spolufinancovala rekonštrukciu elektrického 

vedenia v jazykovej učebni a potrebné stavebné úpravy 

§ 2. ods. 1i – Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.5.2021 
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Druh inšpekcie: Následná 

Predmet inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole. 

Záver: Škola akceptovala odporúčania štátnej školskej inšpekcie, ktoré boli škole uložené pri 

tematickej kontrole zameranej na Identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých 

kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti 

v predchádzajúcom školskom roku. Škola vytvorila reálny predpoklad na zefektívnenie práce 

vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

Odporúčania: Doplniť materiálno-technické vybavenie, prostredníctvom neho vytvoriť 

podmienky na rozvoj zručností v experimentálnych a bádateľských aktivitách. 

 

§ 2. ods. 1j - Priestorové a materiálno-technické podmienky 

V budove ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou bolo zriadených 27 tried. Počet 

žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa navýšil, keďže Spojená škola, 

Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou bola k 31.8.2020 zrušená a žiaci tejto školy sa 

1.9.2021 stali žiakmi základnej školy Štúrova 341 v Hanušovciach nad Topľou. Nakoľko 

priestory budovy základnej školy kapacitne nepostačovali pre všetkých žiakov a hrozilo 

vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. Zriaďovateľ Základnej školy, Štúrova 341,  Hanušovce 

nad Topľou - mesto Hanušovce nad Topľou, požiadalo MŠVVaŠ SR o zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení, ktorá spočívala v  zaradení Elokovaného pracoviska v budove bývalej 

Spojenej školy na Kukorelliho ulici. MŠVVaŠ SR  rozhodlo o zmene v sieti škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočívala v zaradení Elokovaného pracoviska, 

Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou ako súčasti Základnej školy, Štúrova 341, Hanušovce 

nad Topľou do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 8. 

septembra 2020.   

Na výchovno-vzdelávací proces slúžia odborné učebne fyziky, chémie, biológie, ktoré 

sú svojím vybavením nepostačujúce pre súčasné podmienky vzdelávania. Je potrebné vybaviť 

ich novými učebnými pomôckami.  

Učebne IKT prešli kompletnou rekonštrukciou, preto momentálne slúžia na výuku 

nielen informatiky, ale aj iných predmetov na veľmi dobrej úrovni. 

Škola disponuje dvomi telocvičňami, malou a veľkou, pričom veľká telocvičňa je po 

kompletnej rekonštrukcii; zo skladu bola vybudovaná aj striedačka, ktorá slúži pre necvičiacich 

žiakov, ale aj ako hľadisko pri turnajoch. 



13 
 

Súčasťou školy je aj školská knižnica, ktorá vo svojom knižničnom fonde vlastní 2 246 

kníh. V školskom roku 2020/2021 pribudlo do knižnice 97 nových kníh vďaka úspešnému 

zapojeniu sa do projektu „Čítame radi“. Neskôr bolo zakúpených 10 kníh a 10 pracovných 

zošitov. V školskom roku 2020/2021 bolo uskutočnených 288 výpožičiek. Knižnicu 

navštevovali žiaci našej školy, nielen v rámci vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách. 

Všetci žiaci sú evidovaní ako čitatelia školskej knižnice. Knižnicu však navštívilo aj 25 

dospelých mimo našej školy.  

Stav učebníc je pomerne dobrý, vďaka dotácii MŠVVaŠ SR sa postupne dopĺňajú 

chýbajúce a zastaralé učebnice. Problémom sú však chýbajúce učebnice pre žiakov špeciálnych 

tried. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je na pomerne dobrej úrovni, 

avšak stále nie je dostačujúca. Výpočtová technika sa priebežne inovuje, no pre potreby školy, 

zamestnancov a žiakov je stále nepostačujúca.  Učebnice a pracovné zošity - na ktoré 

nepostačovala dotácia  MŠVVaŠ - boli financované zo sponzorských darov (OZ Hanušáčik, 

vzdelávacie poukazy, príspevok rodičov). 

Areál školy aj školský pozemok sú v pomerne dobrom stave vďaka starostlivosti zo 

strany učiteľov a žiakov na hodinách technickej výchovy. Počas prerušeného vyučovania bol 

opravený vodovodný prívod v  triedach na poschodí, vymenené svetlá v troch triedach na 

poschodí, vymaľované triedy, chodba, tabule.  

Vo vyučovaní cudzích jazykov, informatiky, telesnej výchovy, technickej výchovy, 

náboženstva sa žiaci jednotlivých tried delia na skupiny.  

Škola prenajíma tri triedy Základnej umeleckej škole.  

 
 
§ 2. ods. 1k - Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 
Silné stránky školy: 

 dosahované výsledky v súťažiach 

 inovatívny vyuč. proces, využívanie alternatívnych prvkov vo vyučovaní 

 odbornosť vyučovania 

 záujem zamestnancov vzdelávať sa 

 zvyšovanie odborného rastu pedagogických a prevádzkových zamestnancov   

 úspešnosť prijímania žiakov na SŠ 

 tvorivosť učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese 
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 služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga 

 možnosť využitia telocviční, školských ihrísk po vyučovaní 

 modernizácia počítačových učební a učební na výuku techniky 

 veľmi dobrá spolupráca s rodičovským združením pri ZŠ 

 estetické prostredie školy 

 neustále rozširovanie knižničného fondu 

 organizovanie školy v prírode, lyžiarskeho či plaveckého výcviku 

 

Slabé stránky školy 

 nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových žiakov, častokrát neochota riešiť problém 

zo strany rodičov 

 zvyšovanie počtu žiakov s poruchami učenia 

 ŠKD nemá vlastné priestory 

 znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa 

 nevyhovujúce a zastaralé vybavenie odborných učební fyziky, chémie, biológie 

Príležitosti 

 skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu inovačnými formami a metódami práce 

 modernizácia informatizácie vyučovacieho procesu 

 podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

 skvalitňovanie riadenia školy  

 získanie mimorozpočtových zdrojov, využitie grantov ponúkaných rôznymi organizáciami, 

MŠVVaŠ SR 

 odborné poradenstvo rodičom 

 informovanosť verejnosti, rodičov prostredníctvom internetovej žiackej knižky, web-stránky 

školy 

 

Ohrozenia 

 odchod žiakov na športové školy 

 nedostatok finančných prostriedkov  

 nedostatočné nástroje školy na riešenie záškoláctva 

 nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu práce učiteľa 
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 znižovanie kreditu učiteľa v spoločnosti 

 neustále sa meniaca legislatíva 

 pandemická situácia v súvislosti s Covid-19 

Vďaka asistentom učiteľa sa postupne zlepšuje aj spolupráca s rodičmi žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít.  

Pozornosť však treba venovať aj naďalej jazykovej kultúre a správaniu sa žiakov nielen 

v priestoroch školy, ale aj na verejnosti. 

 

 

§ 2. ods. 3a - Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2   27 

z toho ŠVVP  1 1 6 2 3 4 4 2 4   27 

v ŠKD s ŠVVP  1             1 
 
 
 
§ 2. ods. 3b -  Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom 
sa správa vypracúva 
 
Zapísaní žiaci na ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: spolu 48 / 18 dievčat  (z toho v 0. ročníku: 10/2) 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: spolu 46 / 22 dievčat  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: -  

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

 Nižší 
ročník 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Špeciálne 

triedy 
Spolu  

Počet 
žiakov 

- - 2/1 2/1 3/1 56/21 12/6 75/30 

 
 
§ 2. ods. 3c -  Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 
 

 Nižší 
ročník 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 10.ročník Spolu  

Bežné triedy - - 1/1 2/1 3/1 56/21 - 62/24 
Špeciálne 

triedy - - - - - 6/3 1/0 7/4 
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Pokračujú v školskej dochádzke 10. rok v bežných triedach: 
 

Trieda VII.A VII.B VIII.A VIII.B VIII.C Spolu 

Počet 1/1 1/0 (štúdium v zahraničí) 2/0 2/1 1/1 7/3 

 
 
§ 2. ods. 3d -  Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 
 
Štatistika rozmiestnenia žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021: 
 

 
 
§ 2. ods. 3e - Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 
Klasifikácia tried 

Trieda Spr SJL MAT ANJ PVO PDA VLA NEJ BIO DEJ GEG INF FYZ OBN CHE  

0.roč 1,50                        

I.A 1,15                       

I.B 1,00                     

I.C 1,86                       

II.A 1,00 1,67 1,56  1,39            

II.B 1,39 2,39 2,22   2,44                 

II.C 1,06 1,76 1,82   1,65                 

II.D 1,38 3,75 3,63  2,50                 

III.A 1,13 2,71 2,30 2,05  2,25 2,20               

III.B 1,17 2,54 2,21 2,04  2,24 2,19               

IV.A 1,00 2,39 2,33 2,06  2,17 2,22          

IV.B 1,00 2,11 2,00 1,56  1,94 1,78          

 
IX.A IX.B VII.AŠ IX.BŠ 

Nižšie 
ročníky 

Spolu: 

GYM – 4-ročné štúdium 1/1 2/2    3/3 
SOŠ - študijné odbory s 
maturitou 

20/6 14/3 
  

 34/9 

SOŠ – 3-ročné odbory 6/4 12/5    18/9 
SOŠ – 2-ročné odbory     6/3 6/3 
Konzervatória      0/0 
Bilingv. GYM      0/0 
8-ročné GYM      0/0 
Do prac. pomeru   2/2 3/1  5/3 
Odborné učilište   4/3   4/3 
Praktická škola 1/0   3/0  4/0 
Zostávajú na ZŠ     6/3 6/3 
Mimo Slovenska     2/0 2/0 
Spolu: 28/11 28/10 6/5 6/1 14/6 82/33 
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IV.C 1,12 2,65 2,41 2,18  2,00 2,41          

V.A 1,00 2,50 2,54 1,93     1,86 2,43 2,25 2,18     

V.B 1,00 2,79 2,93 2,46     2,43 2,86 2,68 2,29     

V.C 1,36 2,79 2,50 2,14     2,07 2,46 2,25 1,93     

VI.A 1,21 3,11 2,75 2,04     2,61 1,96 2,75 1,46 2,54 1,82   

VI.B 1,11 2,46 2,64 2,00     2,39 2,21 2,25 1,39 2,36 1,58   

VI.C 1,21 2,86 2,52 2,10     2,45 1,97 2,41 1,48 2,24 2,00   

VII.A 1,35 2,78 2,78 2,35    2,48 2,65 2,17 2,43 1,83 2,35 1,78 2,04  

VII.B 1,32 2,82 2,84 2,23    2,27 2,55 2,32 2,27 1,55 2,55 1,77 2,36  

VII.C 1,00 2,38 2,21 2,00    1,96 2,13 1,83 2,00 1,46 2,04 1,67 2,08  

VIII.A 1,00 2,50 2,18 2,45    2,05 2,27 2,13 2,14 1,73 2,27 1,73 2,32  

VIII.B 1,14 2,95 2,29 2,48    2,62 2,24 2,00 2,24 1,62 2,33 2,38 2,33  

VIII.C 1,00 2,79 2,63 2,42    2,42 2,58 2,37 2,42 1,32 2,16 2,05 2,47  

IX.A 1,00 3,00 2,68 2,11    2,44 2,11 1,82 2,43  2,32 1,00 2,32  

IX.B 1,11 2,75 2,93 2,25    2,43 2,68 2,46 2,57  2,54 1,96 2,64  

Trieda Spr SJL RVK RSO RGZ NBV VUC MAT PVC VYV HUV TSV INF VLA OBN CHE 

III.BŠ 1,00                

VI.BŠ 1,00                

IX.BŠ 1,00                

Trieda Spr SJL NBV MAT PVC VYV HUV TSV INF VLA OBN BIO DEJ GEG FYZ CHE 

V.AŠ 1,00 1,60 1,00 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40       

VI.AŠ 1,00 2,08 1,00 2,25 1,08 1,00 1,00 1,00 1,50 2,43 1,50 2,00 2,00 1,40 2,20  

VII.AŠ 1,00 2,42 1,00 2,08 1,75 1,00 1,08 1,75 1,33  2,17 2,08 2,08 2,33 2,50 2,50 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
0.roč 10 10 0 0 
I.A 20 19 1 0 
I.B 19 19 0 0 
I.C 7 3 4 0 
II.A 18 18 0 1 
II.B 19 18 0 1 
II.C 18 17 0 0 
II.D 8 7 1 0 
III.A 24 23 0 1 
III.B 24 23 1 0 
IV.A 18 18 0 0 
IV.B 18 18 0 0 
IV.C 17 15 2 0 
V.A 29 28 0 1 
V.B 28 25 3 0 
V.C 28 27 1 0 
VI.A 28 26 2 0 
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VI.B 29 28 0 1 
VI.C 29 28 1 0 
VII.A 23 22 1 0 
VII.B 23 21 1 1 
VII.C 25 24 0 1 
VIII.A 22 22 0 0 
VIII.B 21 19 2 0 
VIII.C 19 19 0 0 
IX.A 28 28 0 0 
IX.B 28 28 0 0 

III.BŠ 8 8 0 0 
VI.BŠ 8 8 0 0 
IX.BŠ 8 8 0 0 
V.AŠ 8 8 0 0 
VI.AŠ 12 12 0 0 
VII.AŠ 12 12 0 0 

Výsledky externých meraní: TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9 

Testovanie 5 aj 9/2021 bolo vzhľadom na prerušené vyučovanie v období od 26.10.2020 do 

19.4.2021 a mimoriadnu situáciu v súvislosti COVID-19 zrušené rozhodnutím ministra školstva. 

 
§ 2. ods. 5a – Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy podľa osobitného predpisu 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie (za školský rok 2020/2021)  

Základná škola:  

Dopravné žiakov: 

I. (9 - 12. 2020) :   4.506,56 € 

II. (1. - 6.2021) :  5.108,32 € 

Spolu:   9.614,88 € 

 

Učebné pomôcky:  

I. polrok:  12.796,05 € 

II. polrok:    5.623,33 € 

Spolu:  18.419,38 € 
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Vzdelávacie poukazy: 

Osobné náklady  Prevádzkové náklady   Učebné pomôcky 

I.:      0,50 €    5.674,89 €     0 € 

II.:  683 €     8.259,16 €            487,52 € 

Spolu:       683,50 €  13.934,05 €            487,52 € 

 

Originálne kompetencie: 

ŠKD:  

I. polrok:  30.559,26 €  

II. polrok: 25.383,03 € 

Spolu:  55.942,29 € 

 

ŠJ:  

I. polrok:  49.190,81 € 

II. polrok:  36.077,52 € 

Spolu:     85.268,33 € 

kapitálové výdavky:    0 € 

 
 
§ 2. ods. 5b – Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov 
v ich voľnom čase 
 
Voľnočasové aktivity 

Názov Vedúci záujmového útvaru 
Florbalový krúžok 2. stupeň Mgr. LČ 
Florbalový krúžok pre 1. stupeň Mgr. MB 
Futbalový krúžok 1.-2. ročník Mgr. PM 
Futbalový krúžok 2. stupeň Mgr. LČ 
Futbalový krúžok 3.-4. ročník Mgr. PM 
Geografický krúžok Mgr. AL 
Historicko-šachový krúžok Mgr. FŠ 
Hráme florbal Mgr. MŠ 
Karate Ing. JP 
Krúžok SJL Mgr. AHČ 
Krúžok šikovných rúk Mgr. AI 
Krúžok voľnočasových aktivít Mgr. MH 
Loptové hry I. Mgr. OS 
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Loptové hry II. Mgr. OS 
Maľovaný svet Mgr. IK 
Mozaika Mgr. JK 
Počítačový krúžok Mgr. JM 
Potulky Šarišom RNDr. MM 
Slovenčina v malíčku Mgr. AČ 
Spevácko-tanečný krúžok 1. stupeň Bc. EG 
Spevácko-tanečný krúžok 2. stupeň Bc. EG 
Spoznaj svoje okolie Mgr. VH 
ŠKD I. oddelenie Mgr. SB 
ŠKD II. oddelenie GK 
ŠKD III. oddelenie Bc. GJ 
ŠKD IV. oddelenie LV 
Športovo - relaxačný krúžok Mgr. ZV 
Športový krúžok Ing. MJ 
Technický krúžok Ing. SJ 
Tvorivá slovenčina Mgr. AM 
Učíme sa azbuku Mgr. EL 
Veľká výprava Mgr. MŠ 
Všetkovedko Mgr. MM 
Z každého rožka troška Mgr. ML 
Zelená škola Mgr. KH 

 
 
 
§ 2, ods. 5c -  Spolupráca školy s rodičmi 
 

V školskom roku 2020/2021 škola zorganizovala  zasadnutia triednych schôdzok 

rodičovského združenia podľa plánu práce školy, aj keď tieto zasadnutia prebehli dištančnou 

formou (telefonickou, resp. online komunikáciou). Na týchto schôdzach sa riešili hlavne 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, aktivity školy, výsledky žiakov v mimoškolských 

aktivitách, špeciálna starostlivosť o žiakov, školské stravovanie a pod. Informovanosť rodičov 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a komunikáciu škola – rodič sme zabezpečili a 

zlepšili prostredníctvom elektronickej triednej knihy, školského webu, informácií na 

nástenkách v priestoroch školy, telefonickej a mailovej komunikácie. 

 
 
§ 2, ods. 5d - Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 
 
Škola – zriaďovateľ 
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Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky, 

stravovanie v školskej jedálni a v školskom klube výchovu mimo vyučovania. Škola predkladá 

zriaďovateľovi na schválenie dokumentáciu školy, organizáciu školy a návrhy rozpočtu. Škola 

zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a Elokovaného pracoviska. Spolupracuje 

so zriaďovateľom pri organizovaní aktivít pre žiakov v meste. Zriaďovateľ podporuje školu pri 

zabezpečovaní mimoškolských aktivít, realizácii projektov.  

 
Škola – rodičovské združenie pri ZŠ  
 

Spoluprácu školy s rodičovským združením možno hodnotiť pozitívne nielen vo 

výchovno-vzdelávacom procese, ale aj pri riešení materiálnych a finančných požiadaviek. 

Nakoľko sa v danom školskom roku neuskutočnil plavecký výcvik, ani lyžiarsky výcvik, 

rodičovské združenie poskytlo finančnú čiastku pre žiakov pri príležitosti Dňa detí. 

 

Škola – rada školy 
 
Škola predkladá rade školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy, správu o hospodárení školy, podnety na pomoc a spoluprácu pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti. Prerokováva s radou školy školský vzdelávací 

program, školský poriadok, organizáciu školy a všetky dôležité zmeny v jej fungovaní. 

Škola – verejnosť 

Škola je stále otvorená a nápomocná rôznymi aktivitami pre širokú verejnosť. Sociálna 

klíma je na škole dobrá, prvoradé sú úlohy zamerané na formovanie žiakov. Škola v tomto 

smere vyvíja úsilie o spoluprácu s organizáciami, ktoré jej pomáhajú tento cieľ napĺňať. 

CPPPaP, CŠPP – plnenie úloh profesionálnej orientácie. 

Materská škola – spolupracuje pri príprave a organizovaní aktivít predškolskej prípravy detí 

pred nástupom do školy.  

Mestská knižnica - poskytuje priestory na rozvoj čitateľskej gramotnosti, zabezpečuje aktivity 

pre žiakov pri plnení výchovných úloh školy. 

Mestská polícia – organizuje odborné prednášky, spojené s besedami zameranými na prevencie 

v oblasti kriminality, šikanovania, protidrogovej výchovy a dopravnej výchovy. 

Požiarny a hasičský zbor – exkurzie, prednášky. 

Krajské múzeum - exkurzie, prednášky. 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
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Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli zabezpečené v súlade 

s vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení zmien a doplnkov. Pri tvorbe rozvrhu 

sme postupovali v súlade s uvedenou vyhláškou. Vyučovanie začínalo o 8.00 hod., končilo 

najneskôr siedmou vyučovacou hodinou o14.40 hod. V popoludňajších hodinách záujmová 

činnosť neprebiehala, nakoľko bola činnosť záujmového vzdelávania rozhodnutím ministra 

školstva pre šk. rok 2020/2021 zrušená. 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 
Od 25. októbra 2020 do 26. apríla 2021 prebiehalo na II. stupni ZŠ vyučovanie dištančným 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Dištančná výučba prebiehala online vyučovaním prostredníctvom MS Teams.  

Žiakom I. stupňa, ktorých rodičia patrili do kritickej infraštruktúry, bolo umožnené vzdelávať 

sa prezenčne v škole. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytnutá 

výučba prezenčne v skupinkách 5 žiakov + 1 vyučujúci. Žiaci, ktorí nemali možnosť pripojiť 

sa k online vzdelávaniu, boli distribuované raz týždenne pracovné listy. 

Vyhodnotenie cieľov z koncepčného zámeru rozvoja školy 

Koncepčný zámer rozvoja školy pre školský rok 2020/2021 vychádzal z platnej legislatívy, z 

koncepcie riaditeľky školy a opieral sa o tvorivý a aktívny prístup vedenia školy a pedagógov 

v záujme zabezpečenia kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárania vhodných 

priestorových a materiálnych podmienok pre základnú školu a ŠKD. Predložená koncepcia 

školy plní hlavné ciele neustálym vytváraním optimálnych podmienok pre moderný, flexibilný 

školský systém. Školský rok 2020/2021 bol veľmi náročný z dôvodu mimoriadnej situácie 

spôsobenej šírením ochorenia COVID-19.  

V koncepčnom zámere školy boli stanovené viaceré ciele, z ktorých sa v školskom roku 

2020/2021 podarilo naplniť aspoň niektoré vzhľadom na pandemickú situáciu.  

A) Riadiaca činnosť 

- So zriaďovateľom a poradnými orgánmi bola spolupráca na výbornej úrovni, aj keď 

situácia v súvislosti s Covid-19 nedovoľovala uskutočniť všetky plánované akcie  

- RŠ absolvovala základný modul funkčného vzdelávania 

- Pg. zamestnanci absolvovali rôzne vzdelávania – 2. atestačná skúška, ukončenie 

rozširujúceho štúdia, zvyšovanie kvalifikácie, webináre 

B)  Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
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- Žiaci boli zapojení do olympiád (dejepisná, fyzikálna, technická) a celoslovenských 

i medzinárodných súťaží (iBobor, Matematický klokan, Klokanko, Všetkovedko) 

- V septembri 2020 sa žiaci zapojili športovými aktivitami do Európskeho týždňa športu 

- O žiakov so ŠVVP bola zvýšená starostlivosť zo strany podporného tímu, ktorý na škole 

pracoval v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II“ 

- Doplnené boli viaceré vyučovacie pomôcky – interaktívne tabule, pracovné zošity, 

chemické tabuľky, kostra človeka 

C) Zlepšenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy 

- Viaceré triedy boli doplnené interaktívnymi tabuľami  

- V troch triedach bolo vymenené osvetlenie tried 

- Spomínané triedy boli kompletne vymaľované 

- V dvoch triedach bol vymenený prívod vodovodného potrubia 

- V spomínaných triedach bol vymenený obklad okolo umývadiel a osadené nové 

umývadlá 

- Začalo sa s rekonštrukciou chemickej učebne 

- Z nevyužitej časti chodby bola vytvorená miestnosť – príprava na jazykovú učebňu 

- Vytvorený kabinet pre špeciálneho pedagóga (využitie aj pre vyšetrenia psychologičky 

z CPPaP a CŠPP) 

- V rámci úspešného zapojenia sa do projektu „Modernejšia škola“ sa začalo 

s estetizáciou interiéru školy 

- V školskom klube detí bolo zriadené štvrté oddelenie 

- Boli zriadené špeciálne triedy pri základnej škole 

- Škola pokračovala v zabezpečovaní „Mliečneho programu“ a „Školského ovocia do 

škôl“ 

D) Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy 

- Škola sa úspešne zapojila do viacerých projektov: 

 Zelená škola 

 Čítame radi 

 Zlepšenie vybavenia školských jedální 

 SadOVO 

 Modernejšia škola 

- Prostredníctvom OZ Hanušáčik sa podarilo spolufinancovať vzdelávanie pg. 

zamestnancov, prispieť na akcie pre žiakov našej školy, ako aj na odmeny pre žiakov. 
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Vypracovala: RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy, 24.9.2021 

Doplnila: RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy, 11.11.2021 


