
S P R Á V A 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,   

výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2011/2012 

 
Základné identifikačné údaje o škole 

 
 
Názov školy:   Základná škola 
 
Adresa školy:   Obchodná 5, 078 01 Sečovce 
 
Telefón/Fax školy:  056/678 26 41 
 
e-mail:    skola@zsobchodsec.edu.sk 
 
Zriaďovateľ:   Mesto Sečovce 
 
Vedúci zamestnanci školy:  

Ing. Jaroslav Konečný  riaditeľ školy 

Mgr. Dana Mrázová   zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň 

Mgr. Daniela Sotáková  zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň 

Ing. Renáta Strapoňová  výchovný poradca 

Irena Hankoščáková   vedúca školskej jedálne 

 

Rada školy:    

Rada školy pracovala v hore uvedenom zložení do 31. 03. 2011. 

Zmena nastala od 1. 04. 2012, za mesto Sečovce boli delegovaní noví členovia. 

Rada školy: 

Ing. Zdenko Titko   predseda Rady školy, rodič 

Ing. Ján Dobranský  podpredseda, poslanec MZ - delegovaný mestom Sečovce 

Mgr. Katarína Kutná   člen, zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Tomáš Kačuň   člen, zástupca pedagogických zamestnancov 

Ing. Katarína Mischurová  člen, rodič 

Dr. Róbert Kuka  člen, rodič 

Ing. Monika Domaničová  člen 

B.S.B.A. Ján Tomáš   člen, delegovaný mestom Sečovce 

Irena Hankoščáková   člen 



Roman Bugata   člen, delegovaný mestom Sečovce 

Ing. Lýdia Vereščáková člen, delegovaný mestom Sečovce  

nahradená Mgr. Ivetou Bačovou člen, delegovaný mestom Sečovce 

 

Rada školy pracovala v hore uvedenom zložení do 31. 03. 2012. 

Zmena nastala od 1. 04. 2012, za mesto Sečovce boli delegovaní noví členovia. 

Rada školy: 

Ing. Katarína Mischurová  predseda Rady školy, rodič 

Mgr. Katarína Kutná   podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Anna Konečná   člen, zástupca pedagogických zamestnancov 

Miriam Šiňanská  člen, rodič 

Dr. Róbert Kuka  člen, rodič 

František Korytko   člen, rodič 

Ing. Ján Dobranský  člen, poslanec MZ - delegovaný mestom Sečovce 

Ing. Lýdia Vereščáková člen, delegovaný mestom Sečovce 

Ing. Tatiana Raničová  člen, delegovaný mestom Sečovce 

Irena Hankoščáková   člen 

Marián Rozman   člen, delegovaný mestom Sečovce 

 

Združenie rodičov:  MVDr. Marek Gamrát  predseda 

    Ing. Katarína Mischurová  člen 

    Miriama Šiňanská  člen 

  

Metodické orgány:  PhDr. Bibiana Kravcová  školský psychológ 

 

vedúci MZ a PK:   

MZ 1. – 2. ročníka:    Mgr. Anna Konečná 

MZ 3. – 4. ročníka:    PaedDr. Monika Červeňáková 

MZ ŠKD:     Mária Winklerová 

PK cudzie jazyky:  Mgr. Andrea Záhradníková 

PK SJL, DEJ, OBN, TSV 

INF, VYV, HUV:  Mgr. Martin Hudec 

PK MAT, FYZ, CHEM, 

BIO, GEO:   Mgr. Branislav Soták 



 

Prevádzkoví pracovníci: Júlia Rozmanová  mzdová účtovníčka 

    Gabriela Harbulová  účtovníčka 

    Václav Pavlo   školník, údržbár  

    Jana Hruškociová  upratovačka 

    Anna Korytková  upratovačka 

    Marta Krolová  upratovačka 

    Anna Šiňanská  upratovačka 

    Anna Michališinová  upratovačka 

 

Školská jedáleň:  Irena Hankoščáková  vedúca ŠJ 

    Milota Bajusová  kuchárka 

    Viera Hankoščáková  kuchárka 

    Marcela Hohošová  kuchárka 

    Viera Šandorová  kuchárka/ Miňová – zastup. počas PN 

 
Výchova a vzdelávanie v škole a v školskom zariadení sa uskutočňovali s účinnosťou 

od 2. 9. 2011 na 1. stupni podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 1 - Základnej 

školy, Obchodná 5, Sečovce. V 5. ,6. ,7. ,8. ročníku podľa školského vzdelávacieho programu  

ISCED 2 - Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce, v školskom klube detí podľa Výchovného 

programu Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce – Klubovníček. Vyučovanie v  9. ročníku na 

2. stupni prebiehalo podľa Učebných plánov pre 1. – 9. ročník základných škôl schválených 

MŠ SR  zo dňa 14. 5. 2003. 

V školskom roku 2011/2012 bol počet žiakov nasledovný: 

Počet žiakov:          576 

Počet tried:              26 

Počet žiakov na 1. stupni:        277 

Počet žiakov na 2. stupni:        299 

Počet oddelení ŠKD:             8 

Počet detí v ŠKD:          177 

Počet začlenených žiakov:            8 

Počet žiakov so ŠVVP:          31 

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:      57 

Počet rómskych žiakov :            41 



Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2011/2012:     62    

Odklady z celkového počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka:       5 

Predpokladaný počet tried v 1. ročníku pre školský rok 2012/2013:      3 

Povinnú školskú dochádzku ukončilo 73 žiakov, z nich neumiestnených sú 2 žiaci.  

POČET ŽIAKOV 
KONČIACICH  ZŠ 

ROZMIESTNENIE   ŽIAKOV 

Gymnázium SOŠ SOU OU 

v 9. ročníku 61 17 40 0 4 

 v nižšom 
ročníku 

12 3 0 4 3                                               

 
SPOLU 
 

73 22 40 8 0 

 
*2 odišli do pracovného pomeru 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
 Z celkového počtu 576 žiakov na konci školského roka prospelo na 1. stupni 276 

žiakov, neprospel 1 žiak, nehodnotený 1  žiak. 

 Na 2. stupni z celkového počtu žiakov 299 neprospeli 4 žiaci, 3 boli nehodnotení. 

Opravné skúšky boli realizované v dňoch 27.8.2012 a 28.8.2012. Zúčastnili sa ich 10 

neprospievajúci žiaci, 4 žiaci boli skúšaní v náhradnom termíne z dôvodu dlhodobého pobytu 

v zahraničí.  

1. stupeň 

 
Trieda  Počet žiakov    Prospelo        Nehodnotení       Neprospelo 
I. A   22  22   0   0 
I. B   21  21   0   0 
I. C   20  20   0   0 
II. A   22  22   0   0 
II. B   24  24   0   0 
II. C   24  24   0   0 
III. A   22  22   0   0 
III. B   24  23   0   1 
III. C                               20                     20                                    0                                      0 
IV. A   26  26   0   0 
IV. B   27  27   0   0 
IV.C   25  24   1   0 
SPOLU:    277  275   1                                   1 
 
2. stupeň 
 

Trieda  Počet žiakov  Prospelo Nehodnotení            Neprospelo 
V. A   23  23   0   0 
V. B   21  20                0   1 
V. C   23  23   0   0 
VI. A   25  25   0   0 
VI. B   23  21   1   1 



VII. A   20  19   1   0 
VII. B   16  15   0   1 
VII. C                              18  17   1   0 
VIII. A   23  23   0   0  
VIII. B   22  21   0   1 
VIII.C   24  24   0   0 
 IX. A   17  17   0   0 
 IX. B   20  20   0   0  
 IX. C   24  24   0   0 
SPOLU:  299                       292                  3   4 
          
  
Dochádzka žiakov 

 V tomto školskom roku sa zhoršila celková dochádzka žiakov, zvýšený počet 

vymeškaných  hodín bol z dôvodu zvýšenej chorobnosti u žiakov. Pri porovnávaní dochádzky 

s predchádzajúcimi rokmi klesol počet neospravedlnených hodín na prvom stupni a aj na 2. 

stupni. Hlavnou príčinou neospravedlnených hodín bolo záškoláctvo u žiakov hlavne v 2. 

polroku a príchod žiačky na 2. stupni F. Vargovej z inej školy s vysokým počtom 

neospravedlnených hodín. Prehľad počtu ospravedlnených a neospravedlnených hodín: 

 
 SPOLU NA 

ŽIAKA 

OSPRAVEDLNENÉ  
         HODINY 

NA 
ŽIAKA 

NEOSPRAVEDLNENÉ 
            HODINY 

NA 
ŽIAKA 

1. 
stupeň 

21 973   79,32 21 973   79,32 0 0 

2. 
stupeň 

34 680 115, 98 34 261 114,58 418    1,39 

SPOLU 56 652 98,35 56 234 97,62 418 0,72 

 
Správanie žiakov 

 

Správanie žiakov hodnotili triedni učitelia podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy platným s účinnosťou od 1. mája 2011.  

 

1. stupeň 

Pokarhania riaditeľom školy:   0 žiakov 

Pochvaly riaditeľom školy:   8 žiakov 

Znížené známky zo správania:              1 žiak 

2. stupeň:   

Pokarhania riaditeľom školy:   5 žiaci 

Pochvaly riaditeľom školy:              26 žiaci 

Správanie uspokojivé:   4 žiaci 



Najčastejšou príčinou znížených známok  zo správania bolo porušovanie: Školského 

poriadku a Vnútorného poriadku školy. 

 

Pedagogický kolektív 

1. stupeň a ŠKD 

Do pedagogického kolektívu od 30. 8. 2011 nastúpili po MD: Mgr. Daniela Jenčová,  

triedna učiteľka I.B, Bc. Veronika Čverčková triedna učiteľka II.A,  zastupovala Mgr. Lenku 

Štefankovú, ktorá odišla  19. 9. 2011 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. 

Do kolektívu pribudla vychovávateľka pre III. oddelenie ŠKD Blažena Kubová, 

vychovávateľka pre šieste oddelenie ŠKD Helena Glezová, vychovávateľka pre VIII. 

oddelenie Marcela Talajová. 

2. stupeň 

Do pedagogického kolektívu nastúpila zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Daniela 

Sotáková, ktorá sa vrátila po materskej dovolenke, na pozíciu učiteľ nastúpil Mgr. Valentín 

Kožuch. 

 
Údaje o počte zamestnancov: 
Vedúci zamestnanci školy:

  

    

Ing. Jaroslav Konečný – riaditeľ školy, 

Mgr. Dana Mrázová – zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň, 

Mgr. Daniela Sotáková – zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň, 

Ing. Renáta Strapoňová – výchovný poradca, 

Irena Hankoščáková – vedúca školskej jedálne.  

Učitelia  na 1. stupni: Mgr. Katarína Kutná,  PaedDr. Monika Červeňáková, Mgr. Lenka 

Bujňáková, Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Eva Ruskovská, Mgr. Iveta 

Šimková, Mgr. Eva Titková, Mgr. Anna Konečná, Mgr. Katarína 

Ferenčíková, Mgr. Ľubomíra Vargová, Mgr. Daniela Jenčová, Bc. 

Veronika Čverčková. 

Učitelia  na 2. stupni: Mgr. Milan Siksa, Mgr. Ján Vaľovský, Mgr. Martin Magyar, Mgr. 

Magdaléna Petrovská, RNDr.  Anna Stremeňová, PaedDr. Mária 

Brecková,  Mgr. Marta Kačuňová, Mgr. Mária Kešeľová, Mgr. Martin 

Hudec, Mgr. Ivana Ujhelyiová, Mgr. Katarína Dziváková, Mgr. 

Vladimíra Jevčáková, Mgr. Peter Trella, Mgr. Branislav Soták, Mgr. 

Lukáš Michalčík, Mgr. Valentín Kožuch, Mgr. Andrea Zahradníková, 

Mgr. Katarína Maďarová, Mgr. Marianna Novýkmecová, Mgr. Lenka 

Ferenčíková 

Katechéti – na čiastoční úväzok: Mgr. Jozef Treščák, Mgr. Mária Šimková, Mgr. Marek Semko, Mgr. 

Mária Sláviková, Mgr. Božena Fedorková, Mgr. Miroslav Pohár, Mgr. 



Branislav Varga 

Odborní pracovníci: PhDr. Bibiana Kravcová 

Prevádzkoví pracovníci: Júlia Rozmanová, Gabriela Harbulová, Jana Hruškociová, Anna 

Korytková, Marta Krolová, Anna Šiňanská, Anna Michališinová, Václav  

Pavlo 

Školská jedáleň:  Irena Hankoščáková, Milota Bajusová, Viera Hankoščáková, Marcela 

Hohošová, Viera Šandorová/Marta Miňová 

Školský klub detí: Bibiana Baňacká, Kvetoslava Gaďová, Helena Glezová, Bc. Ľubica 

Kelbelová, Blažena Kubová, Bc. Miroslav Onderko, Marcela Talajová, 

Mária Winklerová. 

 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 
Počet všetkých zamestnancov: 65 
 

 
PEDAGOG. 

ZAM. 
 

 
NEPEDAGOG. 

ZAM. 

 
KATECHÉTI 

 
ŠKD 

ODBORNÝ 
ZAM. 

Kvalif. Nekv. Spolu Kvalif Nekv. Spolu Kvalif. Nekv. Spolu Kvalif. Nekv. Spolu Kvalif. Nekv 

35 1 36 13 0 13 7 0 7 7 1 8 1 0 

 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
 
1. stupeň 
 

Meno Vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Lenka Bujňáková Špecializačné vzdelávanie: Modernizácia 

vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

ukončené 

 

 

PaedDr. Monika 

Červeňáková 

Overenie profesijných kompetencií: 

Tvorba individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

ukončené 

 

 

Overenie profesijných kompetencií: 

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

ukončené 

 

Overenie profesijných kompetencií: 

Základná obsluha počítača 

ukončené 

 

 



Overenie profesijných kompetencií: 

Textový editor Word pre začiatočníkov 

ukončené 

 

Overenie profesijných kompetencií : 

Tabuľkový procesor Excel pre 

začiatočníkov 

ukončené 

 

Overenie profesijných kompetencií: 

Internet a bezpečnosť 

ukončené 

 

Mgr. Katarína Kutná Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov                          

prebieha 

Mgr. Anna Konečná    Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov                     

prebieha 

Mgr. Eva Ruskovská 1. atestácia ukončené 

Mgr. Eva Titková 1. atestácia ukončené 

 

 2. stupeň 

 

Meno Vzdelávanie Priebeh 

PaedDr. Mária Brecková Prípravné atestačné: 

Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej 

atestácii 

prebieha 

Aktualizačné: 

Tvorivá gramatika v edukačnom procese 

prebieha 

Mgr. Martin Hudec Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Mgr. Marta Kačuňová Aktualizačné: 

Tvorba didaktických testov v anglickom 

jazyku 

ukončené 

Aktualizačné: 

Využívanie IKT na hodinách anglického 

jazyka 

prebieha 

Aktualizačné: 

Rozvoj komunikačných zručností vo 

vyučovacom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 

Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Ing. Jaroslav Konečný Aktualizačné: 

Plávanie v školskej telesnej a športovej 

ukončené 



výchove 

Mgr. Martin Magyar Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

PaedDr. Lukáš 

Michalčík 

Aktualizačné: 

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládnutie 

stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 

osobnosti učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 

Aktualizačné: 

Asertívne zvládanie náročných 

komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Prípravné atestačné: 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou 

atestáciou pre pedaogických zamestnancov 

prebieha 

Mgr. Magdaléna 

Petrovská 

Prípravné atestačné: 

Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej 

atestácii 

prebieha 

Inovačné: 

Geogebra v edukačnom procese 

prebieha 

Mgr. Milan Siksa Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Mgr. Branislav Soták Aktualizačné: 

Plávanie v školskej telesnej a športovej 

výchove 

ukončené 

Aktualizačné: 

Rozvoj komunikačných zručností vo 

vyučovacom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 

Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

Mgr. Daniela Sotáková Funkčné: 

Riadenie školy a školského zariadenia 

prebieha 

 Aktualizačné: 

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, 

tvorba testovacích nástrojov a metódy ich 

hodnotenia 

prebieha 



 Aktualizačné: 

Rozvoj komunikačných zručností vo 

vyučovacom procese 

ukončené 

 Aktualizačné: 

Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

RNDr. Anna 

Stremeňová 

Inovačné: 

Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre 

školský vzdelávací program 

ukončené 

Mgr. Peter Trella Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Mgr. Ivana Ujhelyiová Inovačné: 

Tvorba testov a možnosti ich využitia 

v predmete slovenský jazyka a literatúra 

prebieha 

Aktualizačné: 

Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 

osobnosti učiteľa 

ukočené 

Aktualizačné: 

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládnutie 

stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 

Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 

učiteľa 

prebieha 

Aktualizačné: 

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

prebieha 

Prípravné atestačné: 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou 

atestáciou pre pedagogických zamestnancov 

prebieha 

 
Záujmová činnosť 
 

Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 

Bujňáková Lenka, Mgr. Pohybom vpred 

Červeňáková Monika, PaedDr. Bedminton a šport 

Čverčková Veronika Bc. Zábavný poludníček 

Ferenčiková Katarína, Mgr. Hravé popoludnie 

Hruškociová Dana, Mgr. Zahrajme sa spolu IV 

Jenčová Daniela, Mgr. Zo všetkého trošku 

Konečná Anna, Mgr. Zahrajme sa spolu 



Kutná Katarína, Mgr. Všetko, čo nás baví 

Ruskovská Eva, Mgr. Netradičné hry 

Šimková Iveta, Mgr. Zábavné a pohybové hry 

Titková Eva, Mgr. Hrami poznávame svet 

Vargová Ľubomíra, Mgr. Pohybové hry 

     Michalčík Lukáš, PaedDr. Športovo–náučný krúžok 

     Siksa Milan, Mgr. Športový krúžok 

     Soták Branislav, Mgr. Relaxačno-pohybový krúžok 

    Strapoňová Renáta, Ing. Športovo-relaxačný krúžok 

     Kačuňová Marta, Mgr. Zábavno-pohybový krúžok 

     Ujhelyiová Ivana, Mgr. Zdravo-hravo 

     Hudec Martin, Mgr. Poznaj svoj kraj 

     Dziváková Katarína, Mgr. Všestranný žiak 

     Kešeľová Mária, Mgr. Športovo-turistický krúžok 

     Trella Peter, Mgr. Zdravý životný štýl 

     Stremeňová Anna, RNDr. Chemický krúžok 

     Brecková Mária, PaedDr. Hráme sa s matematikou 

     Jevčáková Vladimíra, Mgr. Matematický krúžok 

     Kožuch Valentín, Mgr. Hádzaná  - dievčatá 

     Vaľovský Ján, Mgr. Počítač – naše hobby 

     Ferenčíková Lenka, Mgr. Anglický jazyk pre 5. a 9. r. 

 
 

Počas celého roka veľmi aktívne pracovali všetci koordinátori – protidrogová 

prevencia, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, škola podporujúca 

zdravie ako aj žiacky parlament.       

Pri hodnotení žiakov bol dodržaný Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka postupovali vyučujúci v súlade 

s výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov. Vzájomne sa konzultovali 

problémy pri edukácii jednotlivých žiakov a vyučujúci spolupracovali so školským 

psychológom.  

Prebehlo poučenie žiakov o BOZ, oboznámenie žiakov s bodmi súvisiacimi 

s udržiavaním poriadku v priestoroch školy, triedy. 



Do plánov triednych učiteľov a jednotlivých predmetov boli zakomponované úlohy 

súvisiace s primárnou prevenciou závislosti; s plánom prevencie a eliminácie šikanovania; 

koncepciou projektu „Škola podporujúca zdravie“; zapracovali témy súvisiace s 

multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti 

ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, 

Národného programu prevencie obezity; Národného štandardu finančnej gramotnosti. V rámci 

zmysluplného využitia voľného času sme zapojili čo najväčší počet žiakov do  záujmových 

útvarov realizovaných v škole zameraných na šport. 

Triedni učitelia priblížili žiakom sviatky: 1. september – Deň Ústavy Slovenskej 

republiky, v triedach boli zhotovené nástenné noviny venované Matici slovenskej. Ďalej to 

bola téma holokaustu, 9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pravidelne sme 

aktualizovali domovskú webová stránku školy: www.zsobchodsec.stranka.info.  

Aktivity, ktoré sa realizovali v školskom roku 2011/2012 

• výstava ovocia, zeleniny a kvetov v areáli školy, 

• téma: „Poznaj svoje práva“: aktivity - besedy o právach dieťaťa sa uskutočnili 

v jednotlivých triedach, na triednych ZR s rodičmi, inštalácia nástenky výtvarných 

prác, 

• zapojenie sa do projektu „Záložka do knihy spája školy“, 

• „Medzinárodný deň starších ľudí“ v rámci tohto sviatku vyhláseného na 1. 10. sa 

uskutočnili akcie za účasti rodičov – vyrezávanie tekvíc, halloween, 

• v rámci EKO dni jeseň – „Svetový deň ochrany zvierat“ - prebehli aktivity 

v telocvični v spolupráci s koordinátorom II. stupňa a ŠKD, 

• v rámci „Svetového dňa duševného zdravia“ boli aktivity – rozhlasová relácia, 

nástenka, rozdávanie nezábudiek, 

• v rámci osvetového programu Dental Alarm –  prebehlo školenie pre žiakov 3. ročníka 

študentmi stomatológie,  

• v rámci „Svetového potravinového dňa“ boli zorganizované a vyhodnotené aktivity: 

„Najväčšie jablko“ „Najväčšia hruška“ -súťaž pre žiakov a nástenka pri vchode. 

• v rámci „Medzinárodný deň školských knižníc“ - prebehli aktivity podľa 

harmonogramu, 

• v rámci spolupráce s Regionálnym osvetovým strediskom, úsek astronómie, Trebišov 

sa uskutočnili prednášky a prezentácie o vesmíre, 

• organizácia školského kolaspeváckej súťaže: „Zemplin špiva a hutori“, 



• zapojenie sa do výtvarnej súťaže „Zdravý životný štýl“, 

• triedna akcia „Púšťania šarkana“, „ Zber liečivých plodov a bylín“, 

• uskutočnila sa exkurzia do technického múzea v Košiciach a do Zemplínskeho múzea 

v Michalovciach, 

• návšteva bábkového divadla v Košiciach, 

• anketa na tému prevencie drogových závislostí vo 4. ročníku, 

• zapojenie sa do akcie  „ Deň bez áut“- výzva miestnych obyvateľov do kampane, za 

ekologickú dopravu. 

V mesiaci február sa uskutočnil Detský karneval  pre žiakov  1. - 4. roč. prebehol podľa 

plánu, splnil svoj cieľ, mal  bezproblémový priebeh. Karnevalovým programom sprevádzal 

pán Daniel Karpinský t. j.  kúzelník Wolf.  

 Zapojenie sa do  súťaží :  

• Vesmír očami detí - vyhlasovateľ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína 

v Trebišove, úsek astronómie. Paralelne prebehlo na 1. stupni aj školské kolo súťaže, 

ktorého vyhodnotenie a hlasovanie bolo na internete, vyhodnotenie:  1. miesto v OK 

a postup na celoslovenské kolo. 

• Výtvarná súťaž Slovensko moje – vyhlasovateľ Dom Matice slovenskej v Šuranoch. 

• Výtvarná súťaž Ovocie a zelenina, ktorú mám rád,  vyhlasovateľ Slovenský zväz 

záhradkárov, okresný výbor v Trebišove. 

• Fullova ruža, téma: Výlet do minulosti. 

• Maľovaný veľkonočný svet - vyhlasovateľ mesto Sečovce, vychovávatelia ŠKD 

v spolupráci s učiteľkami 1. stupňa prispeli svojimi výtvarnými prácami a pripravili 

drobnosti na V. ročník „Výstavy veľkonočných ozdôb“. Spolu so žiakmi sa zúčastnili 

vernisáže výstavy, navštívili veľkonočné tvorivé dielne. 

• Kasardov Zemplín, vyhlasovateľ Mestská knižnica Sečovce,  cieľom je podporiť 

žiakov k vlastnej literárnej tvorbe.  

• Vyučujúce 1. stupňa sa zúčastnili Tanečnej prehliadky, v Mestskom kultúrnom dome 

v Sečovciach. 

• Hviezdoslavov Kubín – učiteľky si organizovali triedne kolá,  prebehlo školské kolo 

a následne na našej škole bolo zorganizované obvodové kolo, kde sme získali v poézii 

1. miesto a v próze tiež 1. miesto a zároveň postup na okresné kolo. 



• Matematický klokan - prebehlo školské kolo súťaže, kde sa zapojilo 47 žiakov 2. – 4. 

ročníka. 

• Pytagoriáda – 33. ročník okresného kola, kategória  P3, P4. Získali sme v kategórii P4 

3. a 4. miesto a Kategórii P3 7. miesto. 

• „Čo vieš o hviezdach?“ – vyhlasovateľ Múzeum a Kultúrne centrum južného 

Zemplína v Trebišove, Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti, Útvar 

astronómie, žiaci 4. ročníkov sa zúčastnili okresného kola celoslovenskej vedomostnej 

súťaže z astronómie a v konkurencii so staršími žiakmi štvrtáci získali veľmi pekné 

umiestnenia 6. miesto, 7. miesto, 10-11. miesto. 

• Žiaci z 1. stupňa sa zúčastnili okresného kola Šaliansky Maťko v Trebišove a získali  

v 1. kategórii 2. miesto a v 2. kategórii 3. miesto. 

• Školská koordinátorka v oblasti knižničných podujatí zorganizovala v spolupráci so 

spisovateľkou G. Futovou a s učiteľkami 1. stupňa akciu: 

• „Medzinárodný deň detskej knihy“ - 2. apríla 2012, pripomenuli sme si  deň narodenia 

Hansa Christiana Andersena a zároveň sme sa  zapojili do pokusu o ustanovenie 

neoficiálneho rekordu v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v školskej 

knižnici. Sprievodné akcie: relácia v školskom rozhlase, výstavka nových kníh, 

slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice, pamätný list pre žiakov. Počet 

vypožičaných kníh 190. 

• Akcie s rodičmi, starými rodičmi: „Popoludnie s knihou“, „Z rozprávky do 

rozprávky“ „Čítame si s babkou a dedkom“ , 

• Valentínske popoludnia pre žiakov – v popoludňajších hodinách zorganizovali všetky 

učiteľky 1. – 4. ročníkov: diskotéky, večierky. Prebehol aj „Valentínky turnaj v mini 

hádzanej žiakov základných škôl“. 

• Uskutočnili sa tvorivé dielne s rodičmi venované veľkonočným tradíciám , 

• Pripomenuli sme si „Medzinárodný týždeň priateľstva“  formou nástenných novín 

a rozhlasovou reláciou, ktorú zorganizovala koordinátorka drogovej prevencie 

v spolupráci s triednymi učiteľkami.      

• 3. ročník bedmintonovej súťaže, štvorhry učiteľ a žiak,„Hráme cez kapuru“, 

rekreačný bedminton, súťaž v čo najdlhšom udržaní košíka v pohybe. 

• „Svetový deň vody“  Pripravili sme rozhlasové vysielanie, príbehy o kvapke Žblnke 

a počas veľkej prestávky v spolupráci s vedúcou školskej jedálne  a triednymi 

učiteľkami bol podávali deťom čaj.  



• Uskutočnila sa beseda s detskou spisovateľkou Stelou Brix – v spolupráci so 

Zemplínskou knižnicou v Trebišove pre žiakov štvrtých ročníkov. 

• Beseda so spisovateľkou Erikou Matonokovou v spolupráci s mestskou knižnicou 

v Sečovciach, pre žiakov štvrtých ročníkov. 

• Posilnili sme u žiakov vedomosti z  dopravnej výchovy v spolupráci OR PZ Trebišov 

v spolupráci s koordinátorkou pani Puciiovou. Žiaci druhého ročníka sa zapojili do 

policajnej akcie a spolu s  dopravnými policajtmi dohliadali na bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky. 

Učiteľky pripravovali žiakov na rôzne súťaže: Hviezdoslavov Kubín, matematické 

súťaže Pytagoriáda, Klokanko, spevácku súťaž Slávik Slovenska, vedomostnú  Čo 

vieš o hviezdach.Cieľom súťaží je rozvíjanie žiackeho talentu, smelého vystupovania 

a zdravého sebavedomia. 

V rámci Dňa Zeme sme sa zapojili do projektu na základe výzvy „Les ukrytý 

v knihe“. Bola nainštalovaná výstava v priestoroch školskej knižnice a vo vestibule školy. 

Ďalšou podpornou aktivitou bola spolupráca s lesnými pedagógmi: Ing. Igorom Nemcom 

a Luciou Hankovou. Ďalšie sprievodné akcie: rozhlasová relácia; prezentácia v počítačovej 

miestnosti; čítanie kníh zo školskej knižnice; vypracovanie pracovných listov 

s environmentálnou tematikou; v rámci zapojenia sa do celoslovenskej akcie  „Vyčistime si 

Slovensko“ prebehla úprava areálu školy; kreslenie na chodník; sadenie stromčeka a letničiek 

(IV.A); „Zumba maratón“ ; športová nedeľa s rodičmi a priateľmi školy a v rámci nej 

„Bedmintonový maratón“ „Floorball“ „Volejbal“. „Zumba maratón“   cvičí sa s ľahkosťou 

a je pre všetkých, bez rozdielu veku. Zumba maratón bol plný energie, super hudby a 

výbornej nálady. Zacvičili si ju učiteľky spolu s deťmi. Aktivity boli usmerňované 

koordinátorkami environmentálnej výchovy  v spolupráci s koordinátorom zdravej školy pre 

1. stupeň  a vedúcou školskej knižnice. Sprievodnou akciou bolo zapojenie sa do  

celoslovenskej súťaže o „Naj lesnú knihu“. 

Žiaci 3. ročníka pod vedením triednych učiteliek absolvovali na plavárni v ZŠ 

Gorkého, Trebišov plavecký výcvik a osvojili si základy plávania v rozsahu 20 vyučovacích 

hodín. Základný plavecký výcvik prebiehal podľa vopred vypracovaného plánu a nevyskytli 

sa  žiadne úrazy alebo problémy súvisiace s realizáciou výcviku. Úlohou plaveckého výcviku 

bolo naučiť žiakov základné plavecké štýly. Plavecký výcvik splnil svoju úlohu a zúčastnilo 

sa ho 50 žiakov. 

Uzavrel sa dlhodobý celoslovenský projekt Čítame s Osmijankom“ –  do ktorého sa 

zapojili žiaci 2. – 4. ročníka pod vedením triednych učiteliek.  



V rámci „Medzinárodného dňa mlieka“ v spolupráci s vedúcou kuchyne pripravili 

koordinátorky pre Zdravú školu mliečnu desiatu.  

V spolupráci s PK cudzích jazykov sa uskutočnila recitačná súťaž v anglickom jazyku 

a učiteľky prvého stupňa sa zapojili do prípravy projektového dňa: „English Day“ 

zameraného na vyučovanie v anglickom jazyku. Učiteľky štvrtých ročníkov pripravili „Školu 

v prírode – Bojnice“, 28. mája – 1. júna 2012. Z aktivít pripravili nástenné noviny a vystavili 

žiacke práce. 

Učiteľky prvých a druhých ročníkov zorganizovali pre žiakov výlet: Alpínka Košice. 

Učiteľky tretích ročníkov v rámci školského výletu navštívili Bardejovské Kúpele. Triedne 

učiteľky na 1. stupni zorganizovali poobedňajšie aktivity v spolupráci s rodičmi: športové 

popoludnie, opekačky, Noc v škole. Takýmito aktivitami sledujeme, ako rodičia uplatňujú 

a napĺňajú svoje rodičovské práva a povinnosti a ako sa snažia spolupracovať s učiteľmi ako 

s partnermi vo výchove. 

   Učitelia sa spolu so žiakmi zapojili do týchto projektov: 
• Osmijanko   (žiaci 2. – 4. ročníka), 

• Detský čin roka  (žiaci 1. – 9. ročníka), 

• Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná 

2. stupeň: 

• zapojili sme sa do projektu „Európsky týždeň mobility“ a „Deň bez áut“, 

• zúčastnili sme sa so žiakmi na súťaži – Mladý záchranár, 

• v rámci „Medzinárodného dňa školských knižníc“ prebehli aktivity: projekt Záložka 

do knihy, výstava kníh a časopisov, rozhlasová relácia, 

• uskutočnila sa beseda na tému „Zdravý životný štýl“, 

• naši žiaci sa zúčastnili turnaja Jednota Cup – malý futbal, McDonald´s – malý futbal, 

Školský majster v malom futbale, 

• uskutočnil sa medzitriedny turnaj vo futbale v rámci celej školy, 

• učitelia zorganizovali školské kolo Matematickej olympiády, 

• uskutočnili sa triedne akcie učiteľov na 2. stupni s rodičmi, ako opekačka, Halloween 

party, 

• uskutočnili sa prednášky na tému „Bezpečne na internete“, 

• žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia „Snehulienka“ v 

Divadle JZ v Prešove, 

• v rámci „Dňa duševného zdravia“ sa uskutočnilo  rozhlasové vysielanie, akcia Modrá 

nezábudka a nástenné noviny, 



• v rámci „Svetového dňa ochrany zvierat“ prebehli aktivity v telocvični 

s koordinátormi environmentálnej výchovy,  

• v rámci „Svetového potravinového dňa“ bolo uskutočnená aktivita a súťaž „Najväčšie 

jablko“ školy, 

• v novembri sa uskutočnila výstava tekvíc, 

• prebiehala príprava žiakov na súťaže a olympiády, doučovanie, 

• zorganizovalo sa školské kolo olympiády zo slovenského jazyka, anglického jazyka, 

z geografie,  školské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, „Šaliansky Maťko“, 

„Pytagoriáda“ 

• uskutočnila sa súťaž z informatiky I- Bobor, súťaže z telesnej výchovy „Vianočná 

latka“ a gymnastická súťaž, 

• triedni učitelia 9. ročníka zorganizovali imatrikuláciu žiakov 1. ročníka, 

• žiaci 7. až 9. ročníka sa zúčastnili na divadelnom predstavení „Mária Antoinetta“ 

v Divadle J. Záborského v Prešove, 

• žiaci 9. ročníka pracovali na svojej budúcej profesijnej orientácii prostredníctvom 

programu „Proforient“, 

• na tvorbe workshopu „Strom hodnôt“ sa podieľali žiaci VI. A triedy, 

• žiaci 9. ročníka sa zúčastnili besedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi“, besedy 

k oslobodeniu Sečoviec a prednášky na tému „Aids“, 

• v decembri niekoľko tried navštívilo mesto Košice, za účelom obzrieť si krásu 

vianočnej výzdoby mesta, 

• učitelia 2.stupňa sa podieľali na príprave čísel do programu Vianočnej akadémie, 

• viaceré triedy mali akciu so žiakmi " Noc v škole", 

 Vo februári sa uskutočnil Florbalový turnaj, ktorý zorganizovali vyučujúci telesnej 

výchovy. Žiaci II. stupňa v rámci Dňa svätého Valentína navštívili klzisko v Trebišove. 

Vzhľadom na to, že sme škola s rozšírením vyučovaním cudzích jazykov, prínosom nielen pre 

žiakov, ale aj pre učiteľov anglického jazyka, bolo predstavenie v anglickom jazyku „Čierny 

Peter“, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Sečovciach pre žiakov I. a II. stupňa.  

Vyučujúci slovenského jazyka pripravovali žiakov na  obvodové kolo súťaže „Hviezdoslavov 

Kubín“, ktorého organizátorom bola naša škola. K príležitosti Veľkej noci  a zachovaniu 

tradícii, sa v marci uskutočnila školská súťaž „Veľkonočná ikebana“. Vyučujúci slovenského 

jazyka pripravili výstavu kníh a kvíz pre žiakov k udalosti „Marec – mesiac knihy“. Apríl 

priniesol školské kolo súťaže „Slávik Slovenska“, ktoré bolo zorganizované na veľmi dobrej 

úrovni. 



V rámci Dňa Zeme pripravila koordinátorka enviromentálnej výchovy spolu 

s kolegyňou z I. stupňa viacero aktivít. Išlo výstavu kresieb lesa,  skupinové aktivity, 

bedmintový maratón za prítomnosti rodičov a projekt „Les ukrytý v knihe“. V rámci 

tematického celku Povesti absolvovali žiaci 5. ročníka besedu s Dr. Bruňákom na tému 

Regionálne povesti v Mestskej knižnici v Sečovciach.  Osobnosť Hitlera v dejepise  bola 

ďalšou témou na besedu s Dr. Bruňákom v rámci tematického celku 2. svetová vojna pre 

žiakov 8. ročníka. V rámci tematického celku Western na hodinách slovenského jazyka 

navštívili žiaci 7. ročníka mestskú knižnicu, kde absolvovali besedu na danú tému. Pravidelne 

sú organizované odborné  prednášky spojené s besedou s Mgr. Puciovou z PZ SR v 

Trebišove, tento krát boli na tému „Sexting“ a „Grooming“. Pod vedením našej zdravotníčky 

sa žiaci II. stupňa zúčastnili súťaže v družstvách mladých zdravotníkov II. stupňa „Zachráň 

život“ v miestnom spolku Slovenského červeného kríža v Sečovciach, kde získali pekné 1. 

miesto. Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže na počítači so všeobecným 

vedomostným testom – „Výzva taktík“. Ku Svetovému dňu bez tabaku boli pripravené 

koordinátorom drogových závislosti nástenné noviny. Už pravidelne sa organizuje miestna 

súťaž vo vlastnej tvorbe Kasardov Zemplín, kde sme získali 1. a dve 2. miesta v kategóriách 

poézia a próza (Veronika Patakyová V. C, Vratislav Kozák VII. A, Marianna Silajová VIII. 

A). V 3. májovom týždni prebehlo hlasovanie prác, ktoré boli vybrané do školskej výtvarnej 

súťaže „Aj malý úspech, je úspech“. V poslednom májovom týždni sa uskutočnilo 

vyhodnotenie projektov o významných osobnostiach nášho regiónu. Najkrajšie práce boli 

zverejnené na chodbe na 2. poschodí.  Na tohtoročných Poddargovských hrách sa žiakom 

našej podarili získať 1. miesto v celkom hodnotení jednotlivých škôl. 23. mája 2012 učitelia 

anglického jazyka pripravili recitačnú súťaž v anglickom jazyku v kategóriách 1. – 7. ročník. 

Každoročne veľmi dobré úspechy má škola v dopravno-cyklistickej súťaži „Ja a môj bicykel“, 

na ktorú pripravuje p. Cibák. Tento sme získali na okresnom kole dve 1. miesta. Nebývalý 

úspech má akcia „Noc v škole“, ktorú dňa 1. júna 2012 absolvovali triedy V. A a V. C a 8. 

júna trieda VI. A. Žiaci II. stupňa sa v týždni od 4. – 8. júna zúčastnili školských výletov 

a exkurzie, napr. do Technického múzea v Košiciach, Vlastivedného múzea v Trebišove. 

Žiaci, ktorí reprezentovali školu, absolvovali exkurziu do centra Matice slovenskej a 

pamätných izieb, ktoré patria pod jej patronát. V druhom júnovom týždni žiaci 8. ročníka 

absolvovali prednášku na tému „Vážim si ťa láska“, žiaci 9. ročníka aktivity na tému 

„Dospievanie, voľnosť, zodpovednosť“, ktoré viedol Mgr. Ján Rusnák z Centra pedagogicko-

psychologickej poradne a prevencie v Trebišove. Žiaci 7. ročníka navštívili CPPPaP v rámci 

dňa otvorených dverí, kde im bola ukázaná práca psychológa a zapojili sa do aktivít 



pripravených pracovníkmi CPPPaP. Žiaci z V.A a z V.C nacvičili pod vedením Mgr. 

Kešeľovej rozprávkovú hru ,, Striga Čarymara", s ktorou sa predstavili v mestskej knižnici 

deťom sečovských materských škôl a pripravili aj nedeľňajšie vystúpenie prre rodičov. 

 

Pozície  vykonávané v rámci projektu: „pedagóg“ 

zapojení učitelia z 1. stupňa: 

PaedDr. Monika Červeňáková, Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Anna Konečná, Mgr. Katarína 

Kutná, Mgr. Dana Mrázová, Mgr. Eva Titková,Mgr. Ľubomíra Vargová. 

zapojení učitelia z 2. stupňa: 

Mgr. Katarína Dziváková, Mgr. Martin Hudec, Mgr. Marta Kačuňová, Ing. Jaroslav Konečný, 

PaedDr. Lukáš Michalčík, Mgr. Peter Trella, Mgr. Ján Vaľovský 

 

Strategický cieľ projektu je: Inovovať obsah a metódy vzdelávania v ZŠ s cieľom moderne 

pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť. 

 
Školský klub detí (ďalej ŠKD) 
 

V školskom roku 2011/2012 pracovalo v školskom klube detí 8 vychovávateľov 

s počtom 188 detí. Práca v ŠKD prebiehala podľa Výchovný program školského klubu detí - 

Klubovníček. Vo všetkých 8. oddeleniach dodržiavali vychovávatelia plán práce, ktorý 

vychádzal z tematického plánu práce ŠKD. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti v čase mimo 

vyučovania odstraňovali zaťaženie detí, využívajúc rôzne metódy a formy práce. Dodržiavali 

jednotnosť v pedagogickej dokumentácii. Oboznámili deti s vnútorným poriadkom školského 

klubu  a dbali na jeho dodržiavanie počas celého roka. Vyskytujúce sa negatívne javy 

a problémy riešili v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi. Venovali pozornosť 

tematickým oblastiam výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných činnostiach 

v ŠKD. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovali individuálne záujmy detí, princíp 

dobrovoľnosti a práv dieťaťa. V záujmových činnostiach venovali pozornosť rozvoju 

zručnosti a uspokojovaniu špeciálnych záujmov a potrieb detí. Formou didaktických hier, 

besied, súťaží upevňovali vedomosti získané vo výchovno-vzdelávacom procese. Realizovali 

tvorivé dielne, v ktorých deti prezentovali originálne nápady, návrhy a postupy v pracovno-

technickej a esteticko-výchovnej oblasti. 

Vychovávatelia si  počas celého školského roka vzájomne vymieňali svoje vedomosti 

a skúsenosti, pomáhali si navzájom, rozširovali si svoje vedomosti študovaním odbornej 

literatúry a úzko spolupracovali s triednymi učiteľkami a zákonnými zástupcami detí. V ŠKD 



boli realizované krátkodobé projekty ale aj dlhodobé, ktoré už majú určitú usporiadateľskú 

tradíciu. Počas celého školského roka boli akcie ŠKD prezentované na internetovej stránke 

našej školy. 

 

Výchovné poradenstvo a školský psychológ 
 
 Činnosť výchovného poradenstva sa sústreďovala na profesionálnu orientáciu 

a rozmiestnenie žiakov 9. ročníka. Žiaci 9. ročníka sa zúčastňovali Dňa otvorených dverí 

podľa ponuky SŠ. Pokračoval projekt „Na aké povolanie sa hodím“ a preventívny projekt 9. 

ročníkov „Obchodovanie s ľuďmi“. V januári sa pre rodičov končiacich žiakov uskutočnilo 

mimoriadne rodičovské združenie za účasti zástupcov SŠ pre žiakov 9. ročníkov, kde boli 

podané základné informácie o výbere SŠ a termíny na podanie prihlášok na SŠ, vypracovanie 

štatistiky testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  „Testovanie 9-

2012“. V priebehu školského roka zabezpečené VP besedy so žiakmi „Bezpečne na internete“ 

3.-4. ročník Európsky týždeň boja proti drogám, 5. ročník „Vzťah dievčat v triednom 

kolektíve“ „Výchovné problémy“,  9. ročník „Vzťah rodič - dieťa“ a „Zdravý životný štýl a 

šikanovanie“, „ Dospievanie zodpovednosť sloboda“. VP viedla besedy  k budúcej voľbe 

povolania venované žiakom 8. ročníka. 9. ročník.  6.A „Vzťahy v triede“ V 8. roč „ Vážim si 

ťa láska“. Pre 7. roč. organizovaný   Deň otvorených dverí CPPPa P v Trebišove. Priebežne sa 

uskutočnili besedy s náborovými pracovníkmi SŠ a poradenská činnosť žiakom a rodičom pri 

rozhodovaní sa o výbere SŠ výchovnou poradkyňou. 

 VP sa zúčastňoval okresných porád k výchovnému poradenstvu a v Nitre sa zúčastnila na 

celoslovenského semináru  „Kariérové poradenstvo“. 

Zasadnutia výchovnej komisie, ktorej výchovný poradca školský psychológ sú stálymi 

členmi,  boli zamerané na odstránenie: 

• nevhodného správania sa  voči spolužiakom a učiteľom 

•  porušovania školského poriadku 

Komisia zasadla v prvom polroku 4 - krát a za porušenie školského poriadku s navrhla 2. zo 

správania u troch žiakov. V druhom polroku za porušenie školského poriadku  a navrhla jedno 

pokarhanie riaditeľom školy. 

Školský psychológ  spracoval plán prevencie a triedni učitelia realizovali  v 24 triedach 

prednášku  o definovaní šikanovania, formách a predchádzaní nevhodnému správaniu. Vo 

vestibule bola inštalovaná nástenka s uvedenou tematikou. V V.A a V.C triede  na náš podnet 

prednášku realizovala policajtka o kyberšikane.  



Na podnet Školskej komisie Mesta Sečovce  ŠP spracovala a v spolupráci s triednymi 

učiteľmi administrovali sme  dotazníky k fetovaniu v 4. - 9. ročníkoch vo všetkých triedach. 

Následne sme spracovali zberne hárky a interpretovali výsledky zadávateľovi. 

  Pokračovala spolupráca s CPPPaP a CŠPP v Trebišove a aj SŠPP v Sečovciach. Spolu 

sa realizovalo 21  psychologických a špeciálno - pedagogických  vyšetrení. Ku koncu roka 

sme evidovali 8 začlenených žiakov  na 2. stupni. Bolo 31 žiakov k 15.04.2012 so ŠVVP, 

ktorých evidujeme z úľavami pri hodnotení. Z nich 10 žiakov je na I. stupni. 

 K psychologickej starostlivosti dalo súhlas 81 zákonných zástupcov. Orientačnou 

diagnostikou  individuálnou formou prešlo 37 žiakov, u každého žiaka bola spracovaná správa 

a konzultované výsledky s rodičmi a učiteľmi. Rediagnostikou prešlo 20 žiakov. 

K psychologickej intervencii, nácviku učenia, uvoľňovacích a rozvíjajúcich činností aj 

opakovaných v počte 130  sa realizovalo u 33 žiakov.  Konzultácie boli poskytnuté o 82 

žiakoch, 119 bolo poskytnutých rodičom, 236 učiteľom. 

 Profesijné poradenstvo  32 - krát  a bolo zamerané na vhodnosť voľby povolania, 

diagnostiku, poradenstvo v počítačovom programe Cesta k voľbe povolania 11 a následnej 

konzultácií so žiakom , s triednym učiteľom 17-krát, rodičom 11 alebo aj vyučujúcim 19 -

krát.  

Zúčastnili sme sa v rámci profesijného poradenstva výstavy stredných a vysokých škôl  

v Košiciach PRO EDUCO s troma triedami 9. ročníka 

Prednášková činnosť a skupinové stretnutia: 

• V.A Stom problémov a vzťahy medzi spolužiakmi 

• VIII. A  Som dobrý kamarát, vzťahy medzi spolužiakmi, Symbolické zobrazenie 

akí sme 

• VII. B  Vzťahy medzi spolužiakmi a nevhodné správanie na hodinách, Kto je 

vodcom našej skupiny a ako sme ho schopný počúvať 

• VI. A Sociometria, Akí sme a akých spolužiakov vyberám za kamarátov 

• VI. B  Sociometria. 

• VII.C Vzťahy medzi spolužiakmi a nevhodné správanie na hodinách 

• VIII.C Vzťahy medzi spolužiakmi 

• IX.C Vzťahy medzi spolužiakmi 

Pohovory k dodržiavaniu školského poriadku u 3 žiakov 9.  a 7. roč. 

Poradenstvo pri zápise do prvého ročníka pre rodičov. 

Osvetová  činnosť bola zameraná na formou nástenky a prezentácie na  webovej  stránke 

školy na prezentovanie činnosti psychológa na škole. 



 

 Predmetové súťaže a olympiády 
 

 Aj v tomto školskom roku sme nadaných žiakov zapájali do predmetových súťaží 

a olympiád a dosiahli sme lepšie výsledky ako minulého roku. Išlo  o tieto súťaže: 

 
     1. stupeň 

Názov súťaže Meno žiaka, trieda 
Získané 

umiestnenie 
Pripravila 

„Zemplin špiva 
a hutori“ 

1. kategória 
okresné kolo 

Kostrub Filip, II. A 1. miesto Bc. Veronika Čverčková 

Vesmír očami 
detí 

okresné kolo 
(VV súťaž) 

Michal Magyar, III. A 1. miesto Mgr. Dana Mrázová  

Šaliansky 
Maťko 

okresné kolo 

Lucia Pristášová, III. B 2. miesto Mgr. Lenka Bujňáková 

Šimon Leškanič, IV. B 3. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Hviezdoslavov 
Kubín, próza 
obvodové kolo 

Šimon Leškanič, IV. B 1. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Hviezdoslavov 
Kubín, poézia 
obvodové kolo 

Bianka Černická, III. A 1. miesto Mgr. Dana Mrázová 

Hviezdoslavov 
Kubín, poézia 
okresné kolo 

Bianka Černická, poézia, III. 
A 

3. miesto Mgr. Dana Mrázová 

Šimon Leškanič, próza, IV. 
B 

2. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Pytagoriáda – 
P3 

obvodové kolo 

Peter Šimko, III. A 7. miesto Mgr. Katarína Ferenčiková 

Eliška Žihovská, III. A 26. miesto Mgr. Katarína Ferenčiková 

Pytagoriáda – 
P4 

obvodové kolo 

Patrik Früštök, IV. B 3. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Jakub Ferko, IV. B 4. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Slávik 
Slovenska 

okresné kolo 

Sabína Hodovancová 1. miesto Mgr. Dana Hruškociová 

Lucia Duraniková, III. A 2. miesto Mgr. Katarína Ferenčiková 

Ovocie 
a zelenina, 
ktorú mám rád 
Celoslovenská 
výtvarná súťaž, 

vyhlasovateľ 
slovenský zväz 

Michal Magyar, III. A 1. miesto Mgr. Dana Mrázová 

Nikola Kolesárová, IV. B 
 

2. miesto Mgr. Dana Hruškociová 



záhradkárov, 
republikový 

výbor 

Matematický 
klokan 2012 
Klokanko 2 
 

Klára Funfrovičová,  
20733, II. C, 77,8 % 

úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Katarína Kutná 

Ľubomír Slávik, 
20739, II. C, 68,9 % 

úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Katarína Kutná 

Matematický 
klokan 2012 
Klokanko 3 

Benjamín Ďubek,  
20745, III. A, 80,0 % 

úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Katarína Ferenčiková 

Matematický 
klokan 2012 
Klokanko 4 
 
 

Anna Remenická,  
20776, IV. A, 94,4 % 

úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Iveta Šimková 

20747, IV. B, 100,0 % úspešný  
riešiteľ, 
školský 
šampión 

Mgr. Dana Hruškociová 

20748, IV. B, 74,4 % úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Dana Hruškociová 

20751, IV. B, 72,2 % úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Dana Hruškociová 

20752, IV. B, 78,9 % úspešný  
riešiteľ 

Mgr. Dana Hruškociová 

20753, IV. B, 83,3 % úspešný  
riešiteľ 
 

Mgr. Dana Hruškociová 

„Malá star“ 
CVČ Trebišov 

Sabína Hodovancová, IV. A 
 

1. miesto 
 

Mgr. Dana Hruškociová 

 
 
 2.stupeň 

 

 
Názov súťaže 

 

 
Meno žiaka 

 
Získané 

umiestnenie 

 
Pripravil 

Olympiáda zo 
slovenského 

jazyka – 
obvodové kolo 

Mária Kurpášová IX. C 8. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Mária Kešeľová 

Olympiáda 
z anglického 

jazyka – 
obvodové kolo 

Vratislav Kozák VII. A 2. miesto Mgr. Katarína Dziváková 

Olympiáda 
z anglického 

jazyka – 
obvodové kolo 

Natália Čižmáriková IX. C 7. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Lenka Ferenčíková 

Olympiáda Peter Michalíček IX. B 3. miesto Mgr. Marta Kačuňová 



z anglického 
jazyka 

kategória 1C – 
krajské kolo 

Olympiáda 
v ruskom 

jazyku 
kategória A1 – 

krajské kolo 

Michaela Juhasová VIII. C 9. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

PhDr. Bibiána Kravcová 

Olympiáda 
z nemeckého 

jazyka – 
obvodové kolo 

Marián Bartko VIII. A 4. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Katarína Maďarová 

Dejepisná 
olympiáda 

kategória A – 
obvodové kolo 

Matej Kecer IX. B 3. miesto Mgr. Ján Vaľovský 

Dejepisná 
olympiáda 

kategória A – 
obvodové kolo 

Dejepisná 
olympiáda 
kategória C 

 

Jaroslav Jacko IX. B 
 
 
 

Jakub Slávik 
Katarína Slivková 

5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

 
4. miesto 
6. miesto 

Mgr. Ján Vaľovský 
 
 
 
Mgr. Mária Kešeľová 

Dejepisná 
olympiáda 

kategória D – 
obvodové kolo 

Matúš Komjaty VI. A 2. miesto Mgr. Ján Vaľovský 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-5 – 
obvodové kolo 

Peter Boroš V. B 2. miesto Mgr. Magdaléna Petrovská 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-5 – 
obvodové kolo 

Veronika Patakyová V. C 7. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Magdaléna Petrovská 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-7 – 
obvodové kolo 

Maroš Bratko VII. A 3. miesto Mgr. Vladimíra Jevčáková 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-9 – 
obvodové kolo 

Matej Kecer IX. B 2. miesto PaedDr. Mária Brecková 

Pytagoriáda 
kategória P5 – 
obvodové kolo  

Dávid Bajus V. A 3. miesto Mgr. Magdaléna Petrovská 



Pytagoriáda 
kategória P5 – 
obvodové kolo 

Veronika Patakyová V. C 4. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Magdaléna Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P6 – 
obvodové kolo 

Tomáš Kus VI. A 3. miesto Mgr. Magdaléna Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P7 – 
obvodové kolo 

Maroš Bratko VII. A 2. miesto Mgr. Magdaléna Petrovská 

Šaliansky 
Maťko – 

obvodové kolo 

Radka Juhasová VI. A 1. miesto Mgr. Peter Trella 

Geografická 
olympiáda 

kategória I – 
obvodové kolo 

Dávid Bajus V. A 2. miesto Mgr. Branislav Soták 

Geografická 
olympiáda 

kategória I – 
obvodové kolo 

Dominik Korytko V. A 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

Geografická 
olympiáda 

kategória H – 
obvodové kolo 

Tomáš Kus VI. A 1. miesto Mgr. Magdaléna Petrovská 

Geografická 
olympiáda 

kategória H – 
obvodové kolo 

Miroslav Zorvan VI. A 8. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Magdaléna Petrovská 

Geografická 
olympiáda 

kategória G – 
obvodové kolo 

Martina Babinčáková VII. A 1. miesto Mgr. Martin Hudec 

Geografická 
olympiáda 

kategória F – 
obvodové kolo 

Jakub Slávik VIII. A 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

Geografická 
olympiáda 

kategória E – 
obvodové kolo 

Adam Ďurka IX. C 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

Geografická 
olympiáda 

kategória H – 
krajské kolo 

Tomáš Kus VI. A 8. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Magdaléna Petrovská 

„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
1. kategória – 
okresné kolo  

Matúš Komjaty VI. A 3. miesto Mgr. Branislav Soták 



„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
1. kategória – 
okresné kolo 

Dávid Serbinčík VI. A 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
2. kategória – 
okresné kolo 

Matej Kecer IX. B 2. miesto Mgr. Branislav Soták 

„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
2. kategória – 
okresné kolo 

Adriana Kasardová IX. C 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
1. kategória – 
krajské kolo  

Matúš Komjaty VI. A 4. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

„Čo vieš 
o hviezdach?“ 
2. kategória – 
krajské kolo 

Matej Kecer IX. B 6. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

Biologická 
olympiáda 

kategória E – 
obvodové kolo 

Martina Babinčáková VII. A 4. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Daniela Sotáková 

Biologická 
olympiáda 

kategória E – 
obvodové kolo 

Dominika Matiová VII. B 5. miesto, 
úspešný 
riešiteľ 

Mgr. Daniela Sotáková 

Chemická 
olympiáda 

kategória Dz – 
obvodové kolo  

Matej Kecer IX. B 1. miesto RNDr. Anna Stremeňová 

Chemická 
olympiáda 

kategória Dz – 
obvodové kolo 

Jaroslav Jacko IX. B 2. miesto RNDr. Anna Stremeňová 

Chemická 
olympiáda 

kategória Dz – 
krajské kolo 

Matej Kecer IX. B 3. miesto RNDr. Anna Stremeňová 

Chemická 
olympiáda 

kategória Dz – 
krajské kolo 

Jaroslav Jacko IX. B 5. miesto RNDr. Anna Stremeňová 

Hviezdoslavov 
Kubín 2. 

kategória – 
obvodové kolo  

Alexandra Kačuráková V. A 
 
 

A.Kačuráková V.A 

1. miesto 
 
 

3. miesto 

Mgr. Mária Kešeľová 
 
 
Mgr. Mária Kešeľová 



HK 
okresné kolo 
Hviezdoslavov 

Kubín 

obvodové kolo 

 
 

Samuel Fendrich 

 

 

2. miesto 

 
 
Mgr. Mária Kešeľová 

Hviezdoslavov 
Kubín 3. 

kategória – 
obvodové  kolo 

Viera Bačová VIII. A 1. miesto Mgr. Katarína Maďarová 

Vesmír očami 
detí kategória 
III – obvodové 

kolo 

Tomáš Kus VI. A 3. miesto Mgr. Martin Magyar 

Mini futbal – 
okresné kolo 

mladšie žiačky 2. miesto Mgr. Milan Siksa 

Hádzaná – 
okresné kolo 

žiačky 1. miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Hádzaná – 
okresné kolo 

žiaci 2. miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Vybíjaná – 
okresné kolo 

žiačky 2. miesto Mgr. Branislav Soták 

Veľký futbal – 
okresné kolo 

žiačky 2. miesto Mgr. Milan Siksa 

Malý futbal – 
okresné kolo 

mladší žiaci 3. miesto Mgr. Milan Siksa 

Družstvá 
mladých 

zdravotníkov – 
okresné kolo 

družstvo 2. stupňa Úspešní 
riešitelia 

Mgr. Katarína Dziváková 

 
   

 

 Priestorové a materiálne zabezpečenie 
 

  V škole  pokračuje  ďalej modernizácia a estetizácia. Máme 26 učební a 9 

odborných učební. Ich nedostatok bol vyriešený dobudovaním ďalších učební v rámci 

projektu „Rekonštrukcia školy“. Pravidelne sa dopĺňajú kabinetné zbierky a do vybavenia 

jednotlivých tried pribudli interaktívne tabule,  dataprojektory, počítače a modernizovalo 

sa softwarové vybavenie a príslušenstvo k počítačom. 

 

 

 

 



 

 Záver 
 Opatrenia vyplývajúce z analýzy: 
 

 Väčšinu cieľov, ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo splniť. Zapojili sme viac 

žiakov do projektov ako v minulom školskom roku, rozvíjame komunikatívne zručnosti 

žiakov. 

 V budúcom školskom roku budeme vo vyučovacom procese: 

• zvyšovať odborný rast u vychovávateľov ŠKD so zameraním na ,metódy zážitkovej 

výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných a záujmových 

činností. 

• využívať inovačné metódy a formy práce, didaktickú techniku, 

• naďalej budeme podporovať u žiakov rozvoj záujmovej činnosti, 

• naďalej pokračovať vo zvyšovaní odborného a pedagogického rastu pedagogických 

pracovníkov formou ďalšieho vzdelávania, 

• neustále prehlbovať spoluprácu triednych učiteľov a školského psychológa pri riešení 

problémov v triednom kolektíve, 

• pokračovať v príprave žiakov na predmetové olympiády a súťaže, 

• viesť žiakov k tvorivosti, kreativite, k vyjadreniu vlastného názoru a k rešpektovaniu 

iného, naučiť ich spolupatričnosti, 

• vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a formovať ich hodnotovú 

orientáciu, 

• spolupracovať s rodičmi, pripravovať spoločné podujatia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
pre rok 2011 

 
• Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  za r. 2011: 

- Základná škola:  610 - mzdy      344 610,- €  
   620 - odvody                     187 196,- € 
   630 – prevádzka               135 125,- € 
   SPOLU:                666 931,- € 

 - ŠKD:   610 - mzdy               31 072,- € 
    620 – odvody       10 937,- € 
 - Školská jedáleň: 610 – mzdy       26 705,- € 
    620 – odvody         9 400,- €  
  kapitál                           0,- €  
 

• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

 
Príjem za rok 2011:      =  5 139,- € 
Čerpanie:       =  5 139,- € 

 
• Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít: 
 

Príjem za rok 2011:      =15 682,80 €  
 

• Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných predpisov: 

 
 
 
Združenie rodičov školy pri ZŠ Obchodná v Sečovciach 

Prehľad o príjmoch a výdavkoch v školskom roku 2011/2012 

Príjmy spolu 5 224,49 € 

z toho:  
- členské príspevky 2 289,00 €  
- úroky z bežného účtu 0,97 €  
- Letná jazyková škola 1 343,00 €  
- podiel 2% dane z príjmov 1 591,52 € 

Výdavky spolu 3 975,14 € 

z toho  
- notárska zápisnica 55,38 €  
- bankové poplatky 118,44 €  
- autobusová preprava 87,10 €  
- cestovné na súťaže 141,49 €  
- Deň detí 631,50 €  
- karneval 200,00 €  
- Letná jazyková škola 1 393,33 €  
- odmeny žiakom na záver 
šk.roka 

679,00 €  

- odmeny na súťaže 50,04 €  



- Mikuláš a Vianočná akadémia 291,40 €  
- športové súťaže 73,96 €  
- zápis do 1.ročníka 253,50 € 

Zostatok finančných prostriedkov 
na bežnom účte:  

2 713,91 € 

Zostatok finančných prostriedkov 
v hotovosti:  

0,55 € 

V Sečovciach, 11. 10. 2012 

Vypracovala: Ing. Mischurová 

 
 
 
 

• Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 

Príjem za nájom telocvične, tried:               8 787,58 € 
Príjem z Európskeho sociálneho fondu:              6 444,34 € 
Príjem pre ŠJ – réžia                 8 660,57 € 
 
 
 
Dopravné       13 798,50 

            Hmotná núdza                                                                       10 981,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


