
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení 

za školský rok 2012/2013 

 

Názov školy, školského zariadenia: Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 

 

Predkladá: Mgr. Mária Kešeľová, poverená riad. školy 

 

1. Prerokovanie v pedagogickej rade: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 
__________________ . 
 

 

 Pečiatka školy      ________________________ 

         podpis riad. školy 

 

2. Prerokovanie v rade školy: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí 
rady školy dňa ________________ . 
 

 

        ________________________ 

        podpis predsedu rady školy 

 

3. Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Sečovce 

schvaľuje – neschvaľuje 

 

 

 pečiatka mesta     _______________________ 

               MVDr. Jozef Gamrát 
                    primátor mesta 
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S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacej činnosti,   
výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2012/2013 
 

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:  

Mgr. Mária Kešeľová  riaditeľ školy 

PaedDr. Mária Brecková  zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň 

Ing. Renáta Strapoňová  zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň 

Ing. Renáta Strapoňová  výchovný poradca 

Irena Hankoščáková   vedúca školskej jedálne 

 

Rada školy:    

 

Rada školy pracovala v tomto zložení: 

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 

JUDr. Róbert Kuka  člen, rodič 

František Korytko   člen, rodič 

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

PaedDr. Ján Dulai  člen, delegovaný mestom Sečovce 

Ján Paulovčák    člen, delegovaný mestom Sečovce 

Irena Hankoščáková   člen, zástupca nepedagogických zamestnancov 

Marián Rozman   člen, delegovaný mestom Sečovce 
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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 pre primárne vzdelávanie 1. a 2. roč.:     Mgr. Anna Konečná 

MZ pre primárne vzdelávanie 3. a 4. roč.:   PaedDr. Monika Červeňáková 

MZ ŠKD:         Mária Winklerová 

PK cudzie jazyky:      Mgr. Marta Kačuňová 

PK výchovných predmetov:     Mgr. Martin Hudec 

PK MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO,INF:   Mgr. Magdaléna Petrovská 

PK SJL,DEJ:       Mgr. Peter Trella 

 

Prevádzkoví pracovníci: Júlia Rozmanová  mzdová účtovníčka 

    Gabriela Harbulová  účtovníčka 

    Václav Pavlo   školník, údržbár  

    Jana Hruškociová  upratovačka 

    Anna Korytková  upratovačka (do 30. 11. 2012) 

    Adela Rohúnová  upratovačka (od 3. 12. 2012) 

    Marta Krolová  upratovačka 

    Anna Šiňanská  upratovačka 

    Anna Michališinová  upratovačka 

Tokár Stanislav údržbár 

 

Školská jedáleň:  Irena Hankoščáková  vedúca ŠJ 

    Milota Bajusová  kuchárka 

    Viera Hankoščáková  kuchárka 

    Marcela Hohošová  kuchárka 

    Viera Šandorová  kuchárka/ Miňová – zastup. počas PN 
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Výchova a vzdelávanie v škole a v školskom zariadení sa uskutočňovali s účinnosťou 

od 2. 9. 2012 pre primárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 1, 

pre nižšie stredné vzdelanie podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 2 - Základnej 

školy, Obchodná 5, Sečovce. V školskom klube detí podľa Výchovného programu Základnej 

školy, Obchodná 5, Sečovce – Klubovníček.  

V školskom roku 2012/2013 bol počet žiakov ku koncu školského roka nasledovný: 
Počet žiakov:          551 
Počet tried:              26 
Počet žiakov na primárnom vzdelávaní:      252 
Počet žiakov na nižšom strednom vzdelávaní:     299 
Počet oddelení ŠKD:             8 
Počet detí v ŠKD:          165 
Počet začlenených žiakov:            9 
Počet žiakov so ŠVVP:           32 
Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:       54 
Počet rómskych žiakov :            41 
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014:     58    
Odklady z celkového počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka:       4 
Predpokladaný počet tried v 1. ročníku pre školský rok 2013/2014:      3 
 
Povinnú školskú dochádzku ukončilo 58 žiakov 9. ročníka a 3 žiaci v nižšom ročníku, z nich 
do pracovného pomeru 1 žiak (Chomová Nikola).  
 

POČET ŽIAKOV 
KONČIACICH  ZŠ 

ROZMIESTNENIE   ŽIAKOV 
Gymnázium SOŠ SOU OU/prac. 

pomer 

Konzervatórium Neumiestnení 

v 9. ročníku 58 17 38 2 0 1 
 

0 

 v nižšom 
ročníku 

3 1 0 0 1/1                                               0 
0 

 

 
SPOLU 
 

61 18 38 2 1/1 

 
1 

 
0 

 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
 Z celkového počtu 551 žiakov na konci školského roka v primárnom vzdelávaní 

prospelo 248 žiakov, nehodnotení 4 žiaci. Štyria žiaci mali absolvovať komisionálne skúšky 

z dôvodu dlhodobého  pobytu mimo územia Slovenska, nedostavili sa – neprospeli a  opakujú 

ročník.  
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 V nižšom strednom vzdelávaní z celkového počtu 299 žiakov neprospeli 4 žiaci, 7 

žiakov absolvovalo komisionálnu skúšku, všetci postúpili do vyššieho ročníka.

 Komisionálne skúšky boli realizované v dňoch 26. 8. 2013 až 9. 9. 2013. Po 

opravných skúškach z celkového počtu 298 žiakov prospelo 294 žiakov, neprospeli 4 žiaci, 

z nich 3 žiaci opakujú ročník, 1 ukončil povinnú školskú dochádzku. 

 

Primárne vzdelávanie 

 
Trieda  Počet žiakov    Prospelo        Nehodnotení       Neprospelo 
I. A   20  20   0   0 
I. B   18  18   0   0 
I. C   18  18   0   0 
II. A   22  22   0   0 
II. B   21  20   0   1 
II. C   19  19   0   0 
III. A   21  19   0   2 
III. B   24  23   0   1 
III. C                               23                     23                                    0                                      0 
IV. A   22  22   0   0 
IV. B   23  23   0   0 
IV.C   21  21   0   0 
SPOLU:    252  248   0                                   4 
 
Nižšie stredné vzdelávanie 
 

Trieda  Počet žiakov  Prospelo Nehodnotení            Neprospelo 
V. A   25  25   0   0 
V. B   24  24   0   0 
V. C   25  25   0   0 
VI. A   22  22   0   0 
VI. B   23  21   0   2 
VI.C   22  21   0   1 
VII. A   27  27   0   0 
VII. B   20  19   0   0 
VIII. A   19  18   0   0  
VIII. B   17  16   0   1 
VIII.C   17  17   0   0 
 IX. A   17  17   0   0 
 IX. B   19  19   0   0  
 IX. C   22  22   0   0 
SPOLU:  299                      295                 0   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 1. stupni  a tiež na 2. 

stupni. Hlavnou príčinou neospravedlnených hodín bolo záškoláctvo. U jedného žiaka bola 
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znížená známka zo správania na stupeň 2. Prehľad počtu ospravedlnených 

a neospravedlnených hodín: 

 
 SPOLU NA 

ŽIAKA 
OSPRAVEDLNENÉ  
         HODINY 

NA 
ŽIAKA 

NEOSPRAVEDLNENÉ 
            HODINY 

NA 
ŽIAKA 

1. 
stupeň 

19829   78,69 19829   78,68 0 0 

2. 
stupeň 

35911 120,10 35786 119,69 125    0,41 

SPOLU 55 740 101,16 55 615 100,93 125 0,41 

 
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.  

 

Primárne vzdelávanie: 

Pokarhania riaditeľom školy:   0 žiakov 

Pochvaly riaditeľom školy:   3 žiakov   

Znížené známky zo správania:              0 žiakov 

Nižšie stredné vzdelávanie:   

Pokarhania riaditeľom školy:   3 žiaci 

Pochvaly riaditeľom školy:             24 žiaci 

Správanie uspokojivé:   1 žiačka 

Príčinou zníženej známky  zo správania bolo porušovanie: Školského poriadku 

a Vnútorného poriadku školy, počet neospravedlnených hodín. 

 

Pedagogický kolektív 

 

Primárne vzdelávanie a ŠKD 

Do pedagogického kolektívu od 27.8.2012 nastúpili po MD: Mgr. Adela Ďurková 

a Mgr. Dagmar Puškášová.  

 

Nižšie stredné vzdelávanie 

Do pedagogického kolektívu nastúpili PaedDr. Lenka Puciová –MAT,INF, Mgr. 

Jaroslava Ihnátová –NJ, DEJ a Mgr. Jana Slotová – FYZ, MAT, THD.  Na zastupovanie 
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počas MD Mgr. Ivany Ujhelyiovej a Mgr. Marianny Novýkmecovej nastúpili Mgr. Jana 

Obrinová - SJL a Bc. Jurina Rusnáková - AJ. 

 
Údaje o počte zamestnancov: 
Vedúci zamestnanci školy:

  

    

Mgr. Mária Kešeľová – riaditeľ školy, 

PaedDr. Mária Brecková – zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň, 

Ing. Renáta Strapoňová – zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň, 

Ing. Renáta Strapoňová – výchovný poradca, 

Irena Hankoščáková – vedúca školskej jedálne.  

Učitelia  pre primárne vzdelávanie: 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,  Mgr. 

Adela Ďurková, Mgr. D. Puškášová, Mgr. Dana Mrázová 

Učitelia  pre nižšie stredné 

vzdelávanie: 

Mgr. Milan Siksa, Mgr. Ján Vaľovský, Mgr. Martin Magyar, Mgr. 

Magdaléna Petrovská, RNDr.  Anna Stremeňová,, Mgr. Marta Kačuňová,  

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

Mgr. Peter Trella, Mgr. Branislav Soták, PaedDr. Lukáš Michalčík, Mgr. 

Valentín Kožuch, Mgr. Andrea Zahradníková, Mgr. Jaroslava Ihnátová, 

PaedDr.Lenka Puciová, Mgr. Marianna Novýkmecová, Mgr. Daniela 

Sotáková, Ing. Jaroslav Konečný, Mgr. Jana Slotová, Mgr. Jana 

Obrinová, PhDr. Bibiana Kravcová, Bc. Jurina Rusnáková 

Katechéti – na čiastoční úväzok: Mgr. Jozef Eliáš, Mgr. Mária Šimková, Mgr. Marek Semko, 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, Rohunová, Tokár Stanislav 

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

Hohošová, Viera Šandorová/Marta Miňová 

Školský klub detí: Bibiana Baňacká, Helena Glezová, Bc. Ľubica Kelbelová, Blažena 

Kubová, Bc. Miroslav Onderko, Marcela Talajová, Mária Winklerová, 

Bc. Čverčková Veronika 

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

ZAM. 
 

 
NEPEDAGOG. 

ZAM. 

 
KATECHÉTI 

 
ŠKD 

ODBORNÝ 
ZAM. 

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

34 2 36 14 0 14 6 0 6 8 0 8 1 0 

 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
 
Primárne vzdelávanie 

 
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 

 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Adela Ďurková Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom 
procese 

ukončené 

Mgr. Dana 
Hruškociová 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Daniela Jenčová Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom 

ukončené 
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procese 

Aktualizačné: 
Využitie informačno-komunikačných 
technológií v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Prevencia sociálno-patologických javov 
v prostredí škôl a školských zariadení 

ukončené 

Mgr. Katarína Kutná Kvalifikačné: 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov                          

ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Anna Konečná    Kvalifikačné: 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov                     

ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

2. atestácia ukončené 

Mgr. Dana Mrázová 
 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

2. atestácia ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Dagmar 
Puškášová 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom 
procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Multikultúrna výchova  na 1. stupni 
základnej školy 

ukončené 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, 
zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia 
učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov 
v práci učiteľa 

 
ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

 
ukončené 

Mgr. Eva Ruskovská 1. atestácia ukončené 

Aktualizačné: 
Multikultúrna výchova  na 1. stupni 

ukončené 
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základnej školy 

Aktualizačné: 
Ľudské práva v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Environmentálna výchova vo vyučovacom 
procese 

 
ukončené 

Inovačné: 
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 

ukončené 

Mgr. Ľubomíra 
Vargová 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mária Winklerová Aktualizačné: 
Multikultúrna výchova na 1. stupni 
základnej školy 

 
ukončené 

Mgr. Eva Titková 1. atestácia ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Multikultúrna výchova  na 1. stupni 
základnej školy 

ukončené 

Aktualizačné: 
Ľudské práva v edukačnom procese 

ukončené 

 Aktualizačné: 
Environmentálna výchova vo vyučovacom 
procese 

 
ukončené 

 

Nižšie stredné vzdelávanie 

 

Meno Vzdelávanie Priebeh 

PaedDr. Mária 
Brecková 

Prípravné atestačné: 
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej 
atestácii 

ukončené 

Aktualizačné: 
Tvorivá gramatika v edukačnom procese 

ukončené 

Inovačné: 
Myšlienkové  mapy  vo výučbe 

ukončené 

2. atestácia ukončené 

Mgr. Katarína 
Dziváková 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Martin Hudec Aktualizačné: ukončené 
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Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Mgr. Marta 
Kačuňová 

Aktualizačné: 
Tvorba didaktických testov v anglickom 
jazyku 

ukončené 

Aktualizačné: 
Využívanie IKT na hodinách anglického 
jazyka 

ukončené 

Aktualizačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom procese 

 
ukončené 

Aktualizačné: 
Rozvoj komunikačných zručností vo 
vyučovacom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

 
ukončené 

Špecializačné: 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ v predmete 
biológia 

 
prebieha 

Aktualizačné: 
Socialno-psychol. aspekty efektívneho 
správania učiteľa 

 
prebieha 

Príprava na 1. atestáciu prebieha 

Mgr. Mária 
Kešeľová 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie 
stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Ing. Jaroslav 
Konečný 

2. atestácia ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

  

PhDr. Bibiana 
Kravcová 

Aktualizačné: 
Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) 

ukončené 
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Mgr. Martin Magyar Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Ľudské práva v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Inovačné: 
Florbal 

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: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Prípravné atestačné: 
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou 
atestáciou pre pedagogických zamestnancov 

prebieha 

Mgr. Marianna 
Novýkmecová 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Mgr. Jana Obrinová Aktualizačné: 
Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

Aktualizačné: 
Rozvoj komunikačných zručností vo 
vyučovacom procese 

 
ukončené 

Aktualizačné: 
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 
osobnosti učiteľa 

prebieha 

 Aktualizačné: 
Socialno-psychol. aspekty efektívneho 
správania učiteľa 

 
prebieha 

PaedDr. Lenka 
Puciová 

Aktualizačné: 
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 

 
prebieha 
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osobnosti učiteľa 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Prípravné atestačné: 
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej 
atestácii 

ukončené 

Inovačné: 
Geogebra v edukačnom procese 

ukončené 

2. atestácia ukončené 

Mgr. Milan Siksa Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Ľudské práva v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie 
stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Inovačné: 
Florbal 

prebieha 

Aktualizačné: 
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 
osobnosti učiteľa 

 
prebieha 

Príprava na 1. atestáciu prebieha 

Mgr. Jana Slotová Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, 
tvorba testovacích nástrojov a metódy ich 
hodnotenia 

 
ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládnutie 
stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Socialno-psychol. aspekty efektívneho 
správania učiteľa 

 
prebieha 

Aktualizačné: 
Semafor zvládania agresie žiakov 

prebieha 

Mgr. Branislav 
Soták 

Aktualizačné: 
Plávanie v školskej telesnej a športovej 
výchove 

ukončené 

Aktualizačné: 
Rozvoj komunikačných zručností vo 
vyučovacom procese 

ukončené 
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Aktualizačné: 
Obsluha interaktívnej tabule 

ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Príprava na 2. atestáciu prebieha 

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 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom  procese 

ukončené 

Príprava na 2. atestáciu prebieha 

Aktualizačné: 
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 
osobnosti učiteľa 

 
prebieha 

Ing. Renáta 
Strapoňová 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Inovačné: 
Interaktívna tabuľa v edukačnom  procese 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

RNDr. Anna 
Stremeňová 

Inovačné: 
Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre 
školský vzdelávací program 

ukončené 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Mgr. Peter Trella Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Inovačné: 
Využitie informačných technológií v práci 
s dokumentami a multimédiami 

ukončené 

Inovačné: 
Použitie interaktívnych technológií vo 

ukončené 
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vyučovacom  procese 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie 
stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Ľudské práva v edukačnom procese 

ukončené 

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 

ukončené 

Aktualizačné: 
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládnutie 
stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 

ukončené 

Prípravné atestačné: 
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou 
atestáciou pre pedagogických zamestnancov 

prebieha 

Mgr. Andrea 
Záhradníková 

Aktualizačné: 
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 
učiteľa 

ukončené 

Aktualizačné: 
Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa 

ukončené 

 Aktualizačné: 
Socialno-psychol. aspekty efektívneho 
správania učiteľa 

 
prebieha 

 Aktualizačné: 
Semafor zvládania agresie žiakov 

prebieha 

 Aktualizačné: 
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji 
osobnosti učiteľa 

prebieha 

 
 
Záujmová činnosť 
 

Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 

    Šimková Iveta Zábavné a pohybové hry 

    Hruškociová Dana Zahrajme sa spolu 

     Titková Eva Hrami poznávame svet 

     Konečná Anna Pohybové hry 

     Jenčová Daniela Šport je hra 
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     Ruskovská Eva Netradičné hry 

     Mrázová Dana Krúžok zábavných hier 

     Vargová Ľubomíra Pohybové hry 

     Kutná Katarína Všetko, čo nás baví 

     Ferenčiková Katarína Hravé popoludnie 

     Bujňáková Lenka Pohybom vpred 

     Červeňáková Monika Bedminton a šport 

     Onderko Miroslav Volejbal (bez poukazov-dievčatá) 

     Siksa Milan, Mgr. Šport v prírode 

     Soták Branislav, Mgr. Športovo-relaxačný krúžok 

     Strapoňová Renáta, Ing. Športový  krúžok 

     Kačuňová Marta, Mgr. Zábavno - športový krúžok 

     Ujhelyiová Ivana, Mgr./Obrinová Jana, Mgr Pestrá paleta 

     Petrovská Magdaléna, Mgr. Piatacke všeličo 

     Dziváková Katarína, Mgr. Britské reálie 

     Záhradníková Andrea, Mgr. Poznaj krásy Slovenska 

     Trella Peter, Mgr. Zdravý životný štýl 

     Stremeňová Anna, RNDr. Chemický krúžok 

     Brecková Mária, PaedDr. Hráme sa s matematikou 

     Sotáková Daniela, Mgr. Svet fantázie 

     Kožuch Valentín, Mgr. Hádzaná  - dievčatá 

     Slotová Jana, Mgr. Šikovníček 

     Konečný Jaroslav, Ing. Matematika inak* 

* Krúžok ukončený v mesiaci apríl 2013. 
 

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.  



17 
 

Prebehlo poučenie žiakov o BOZ, oboznámenie žiakov so školským poriadkom,  

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 rôznymi formami priblížili žiakom štátne sviatky a významné dni: 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. 1. október – OSN vyhlásený za „Medzinárodného dňa starších 

ľudí (seniorov)“. „Medzinárodný deň tolerancie“; „Svetového dňa duševného zdravia“ , 

„Svetový deň zdravia“ , „Svetový deň vody“;  „Deň narcisov“ „Deň matiek“. Pravidelne sa 

aktualizovala webová stránka školy. 

 

Aktivity, ktoré sa realizovali v školskom roku 2012/2013: 

 

Primárne vzdelávanie 

• „Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtovej, českej výtvarníčky, ilustrátorky 

a spisovateľky“, 

• dramatizácia rozprávky „Hrnček, var!“ pre predškolákov, 

• prednáška pre rodičov na RZ: „Primárna prevencia závislostí v základnej škole“ 

• v rámci „Svetového potravinového dňa“ sa zapojili do aktivít: „Najväčšie jablko“ 

„Najväčšia hruška“; 

• „Týždňa zdravia“ -  zdravá desiata; 

• beseda so žiakmi štvrtých ročníkov v rámci „Týždňa boja proti drogám“ pod  vedením 

metodika CPPP a P v Trebišove Mgr. Jána Rusnáka;  

• v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ realizovali rôznorodé aktivity; 

• prednášky a prezentácie  pracovníkov Regionálneho osvetového strediska, úsek 

astronómie Trebišov na tému: „Vesmír a slnečná sústava“; 
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• „Medzinárodný deň boja proti AIDS“; 

• Príprava  „Vianočnej akadémie: „Je čas na dobro...“; 

• Príprava slávnostného  zápisu do 1. ročníka 

• Karneval 

• osvetový program „Dental alarm“ pre žiakov tretích ročníkov; 

• Týždeň priateľstva - plagáty, prezentácie v PC1, srdcia priateľstva a reťaze priateľstva 

• beseda o knihe „O Kvetuške a fúzačovi“; 

• návšteva 6. ročníka „Veľkonočnej predajnej výstavy“ , žiaci sa zúčastnili predaja 

výrobkov; 

•  účasť na dopravnej akcii: „Veľkonočný zajko na ceste“  

• Účasť na hudobno-zábavnom predstavení „Kúzelnícke triky“; 

• Pripravené aktivity pri príležitosti: „1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 

naše územie“  

• Aktivity  a výstava výtvarných a literárnych prác venovaných „Dňu Zeme“; 

• Zapojenie sa do súťaže o „Naj lesnú knihu“ 

• V rámci prevencie šikanovania v spolupráci so školskou psychologičkou vytvorili 

žiaci „Strom sebaúcty“; 

• realizovali sa aktivity ku „Svetovému dňu bez tabaku“; 

• otvorená hodina v III. A triede 

• účasť na 22. ročníku Malej detskej olympiády v ľahkej atletike na ZŠ Komenského, 

Sečovce; 

• v rámci „Dni mesta Sečovce“ sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien vo 

výtvarnej súťaži: „Moje mesto“, behu o pohár primátora, súťaží v korčuľovaní 

a bicyklovaní, a na prehliadke divadelných skupín sa predstavili s „Ufňukanou 

rozprávkou“;  

• v rámci „Slovenského dňa“ si všetky členky MZ pripravili pre žiakov edukačné 

aktivity v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie a vlastiveda.  

• Účasť na „Čitateľskom maratóne“ v mestskej knižnici; 

• Triedne učiteľky  organizovali pre žiakov a rodičov rôzne akcie – opekačky, športové 

popoludnia, noci v škole, školské výlety. 
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 Zapojenie sa do  súťaží :  

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

v Trebišove, úsek astronómie.  

• 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. 

• Matematický klokan - prebehlo školské kolo celoslovenskej súťaže 

• Pytagoriáda – 34. ročník okresného kola, kategória  P3, P4.  

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

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

astronómie; 

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

•  Valentínske popoludnia pre žiakov,  večierky.  

• Uskutočnili sa tvorivé dielne s rodičmi venované veľkonočným tradíciám , 

• 3. ročník bedmintonovej súťaže „Hráme cez kapuru“ 

• Učiteľky pripravovali žiakov na rôzne súťaže: Hviezdoslavov Kubín, matematické 

súťaže Pytagoriáda, Klokanko, spevácku súťaž Slávik Slovenska. Cieľom súťaží je 

rozvíjanie žiackeho talentu, smelého vystupovania a zdravého sebavedomia. 

    
Nižšie stredné vzdelávanie: 

• 8. ročník a 9. ročník sa zúčastnil celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou 

tematikou v dňoch 18. a 19. 10. 2012, 

• súťažilo sa v obvodovom kole v basketbale žiačok a žiakov v Trebišove,  

• uskutočnil  sa Medzinárodný deň školských knižníc na škole výstavkou a výučbou 

v triede VI.A, 

• zapojili sa do aktivity „Záložka spája školy“, 

• žiaci 9. ročníka pripravili imatrikuláciu pre prvákov v telocvični školy,  
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• uskutočnila sa 1.a 2. časť preventívneho programu pre 8. ročník a 9. ročník „Vážim si 

ťa láska“, 

• uskutočnila sa „Noc v škole“ , triedne aktivity , 

• žiaci 5.-9. ročníka sa zapojili  do informatickej súťaže iBobor,  

• v Mestskej knižnici sa 9. ročník zúčastnil besedy s veľvyslancom SR v Číne Jánom 

Fifíkom, ktorý prezentoval kultúru a spôsob života v ázijských krajinách, 

• v Mestskej knižnici sa triedy zúčastnili besedy pod názvom „J. Verne -Tajomný 

ostrov“, zároveň výstavy „Zahraničná Matica Slovenska“, 

• uskutočnili sa posedenia pri samovare pre žiakov 9. ročníkov, 

• ŽP uskutočnil Halloween v spolupráci so ŠK v telocvični školy, 

• Medzinárodný deň tolerancie si učitelia a žiaci pripomenuli  besedami v triedach, 

rozhlasovou reláciou, 

• v rámci týždňa zdravia sa počas veľkých prestávok  realizovala ponuka zdravej 

výživy, 

• pre prvákov pripravil chemický krúžok zážitkovú vyučovaciu hodinu „Pokusy“, 

• v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnila rozhlasová relácia, 

besedy, súťaž   

• vychádzal časopis Dolňáčik, 

• uskutočnili sa pravidelné zasadnutia PK podľa plánu, 

• uskutočnili sa školské kolá olympiád SJL, AJ,RJ,NJ,TO,GEG, matematická súťaž 

expert - Všetkovedko, školské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, 

• v rámci „Svetového potravinového dňa“ sa uskutočnila súťaž „Najväčšia mrkva 

školy“, 

• uskutočnili sa prednášky na tému „Bezpečne na internete“ 

• prebiehala príprava žiakov na súťaže a olympiády, doučovanie, 

• žiaci sa zúčastnili projektu Zober loptu nie drogu, 

• žiaci súťažili v hláskovaní, medzitriedna spelingová súťaž, 

• uskutočnilo sa školské kolo Šaliansky Maťko  I. II. kategória, Pytagorády, 

• Vianočná akadémia  

• v rámci triednych akcií si viaceré triedy prezreli vianočnú výzdobu v uliciach Košíc, 

• uskutočnil sa 1. ročník športovej súťaže „Vianočná latka“ a 1. ročník súťaže 

v gymnastike chlapcov a dievčat, 
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• uskutočnil sa zápis prvákov s dramatickým vystúpením žiakov, výstava „Vedecká 

hračka“ pre žiakov, rodičov, verejnosť,  

• uskutočnil sa celoročný zber papiera, 

• uskutočnili sa školské kolá vo vedomostných súťažiach, úspešní súťažiaci postúpili do 

obvodových alebo okresných  a krajských kôl, 

• zúčastnili sme sa hudobnej speváckej súťaže „CVČ hľadá super start“, 

• škola  zorganizovala „Anglický týždeň “ v 2 turnusoch pre 6.-9. ročník s anglickými  lektormi, 

• úspech sme dosiali vo vedomostnej súťaži pre 6. ročník organizovanej CVČ Sečovce „Dvaja 

z jednej lavice“, 

• odovzdali sa práce do VIII.ročníka súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Kasardov Zemplín“-

Mestská knižnica Sečovce, 

• na škole sa inštalovala výstava fotografií „Spoznaj Slanské vrchy“, 

• uskutočnil sa karneval na ľade pre 2. stupeň v Trebišove, 

• aktualizovala sa webová stránka školy, 

• pokračovala projektová práca pedagógov „Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodnej“, 

• prebiehali  naplánované zasadnutia PK, 

• prebiehala úzka spolupráca so Spojenou školou Sečovce, rôzne aktivity pre 8.-9.ročník, besedy 

k voľbe povolania, zapojenie žiakov do projektu „Viac ako peniaze“, športová súťaž vo 

veslovaní, 

• konzultácie rodičov s VP pri voľbe povolia a výbere SŠ, podávanie prihlášok na SŠ, 

• riešili sa výchovné problémy v spolupráci školský psychológ, VP, TU, rodič , žiak, 

• uskutočnila sa dejepisná exkurzia Budimír-Košice, 

• televarieté v telocvični školy „Kúzelnícke triky“, 

• súťaž Bezpečne na bicykli, 

• zorganizoval sa Deň učiteľov, 

• pedagógovia sa dobrovoľne zúčastnili darovania krvi organizovanom miestnym spolkom SČK 

v Sečovciach „Najvzácnejší dar“, 

• výpomoc 2. stupňa pri predaji veľkonočných výrobkov školy, 

• zorganizoval sa 2-dňový víkendový výlet pre zamestnancov školy „Historická Praha“, 

• v mesiaci apríli začala úprava areálu školy, 

• žiaci  jednotlivých ročníkov navštívili divadelné predstavenia v Prešove, 

• žiaci sa zúčastnili súťaže v skoku do výšky „Štefánikova latka“ v Trebišove, 

• uskutočnila sa celoškolská akcia „Deň Zeme“, uskutočnila sa odborná prednáška pre 

dospievajúce dievčatá „Medzi nami dievčatami“, 

• žiaci sa zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska, 
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• zorganizovala sa recitačná súťaž v NJ, otvorená hodina NJ,BIO, 

• účasť žiačok v súťaži mladých zdravotníkov „Zachráň život“, 

• účasť tried na dokumentácii bojov sovietskej armády na Slovensku pri príležitosti Dňa 

víťazstva nad fašizmom „Zomreli, aby iní žili“, 

• účasť v súťaži Kinderiáda, 

• škola zorganizovala pre žiakov poznávaciu zahraničnú exkurziu do Londýna v rámci predmetu 

AJ, 

• žiaci 9. ročníkov zorganizovali MDD v škole pre všetky triedy, 

• zorganizoval sa plážový volejbal chlapcov a dievčat, 

• účasť žiakov v matematickej súťaži Mamut v Košiciach, 

• zorganizovali školské výlety jednotlivých tried do okolia, Drienice, Liptovského Jána-

Demänovská dolina, Spišský hrad, Liptovský Mikuláš, Košice, 

• organizovali sa spoločné opekačky tried s rodičmi žiakov, 

• zorganizovala sa 1-dňová celoškolská akcia zameraná na kultúrne tradície „Slovenský deň“, 

• zapojenie sa do súťaže literárnych prác a výtvarných prác „Solúnski bratia“ 

• účasť na Mikulášskom, Valentínskom  turnaji v hádzanej žiakov, 

• uskutočnil sa halový  turnaj v malom futbale, 

• účasť na turnaji v basketbale v Trebišove „Zober loptu nie drogy“, 

• Orion florbal cup Trebišov-žiačky, žiaci 

• 5. ročník Komenského latky v skoku do výšky žiakov a žiačok, 

• okresné kolo v malom futbale- Dôvera Školský majster SFZ žiaci, 

• žiaci sa zúčastnili Jednota cup – malý futbal, Coca Cola cup – veľký futbal, 

• účasť na obvodovom kole v ľahkej atletike, 

• účasť žiakov na Poddargovských hrách, 

• účasť žiakov v športových súťažiach organizovaných CVČ,  

• účasť v súťaži „Bezpečne na bicykli“, 

• zorganizovanie okresného kola vo vybíjanej žiačok 

 

Učitelia sa spolu so žiakmi zapojili do týchto projektov: 
 

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

• Záložka do knihy spája školy, 

• Medzinárodný deň školských knižníc, 

• Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná 
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 Škola je zapojená do projektu Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná. Projekt 

v šk. r. 2012/2013 pokračoval so zmenami vo vedení: pozíciu projektového manažéra od 22. 

8. 2012 – Ing. Jaroslav Konečný nahradila Mgr. Mária Kešeľová, pozíciu koordinátor 

projektu – Mgr. Dana Mrázová nahradila Mgr. Marta Kačuňová a pozíciu adminitstratívny 

pracovník: Mgr. Daniela Sotáková nahradila PaedDr. Mária Brecková a od novembra 2012 

prevzala túto pozíciu Ing. Renáta Strapoňová. 

 

Pozície  vykonávané v rámci projektu: „pedagóg“ 

 

Zapojení učitelia pre primárne vzdelávanie: 

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

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

 

Zapojení učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie: 

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 2012/2013 pracovalo v školskom klube detí 8 vychovávateľov 

s počtom 165 detí. Práca v ŠKD prebiehala podľa Výchovného programu 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 
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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 poznatky štúdiom 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, kde boli podané základné 

informácie o výbere SŠ a termíny na podanie prihlášok na SŠ. Boli vypracované štatistiky 

testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Testovanie9-2013. 

V priebehu školského roka výchovný poradca zorganizoval naplánované besedy so žiakmi 

v spolupráci s triednymi učiteľmi „Bezpečne na internete“ vo všetkých ročníkoch, v novembri 

Európsky týždeň boja proti drogám pre 4. ročník v spolupráci s metodikom Mgr. Jánom 

Rusnákom z CPPP a P v Trebišove, v mesiaci december Prevencia šikanovania v 6. – 9. 

ročníku (spolupráca Mgr. Ján Rusnák, školská psychologička PhDr. Bibiana  Kravcová), 

v mesiaci marec Zdravý životný štýl pre 7.ročník, v mesiaci február a máj pre 8. a 9. ročník 1. 

a 2. časť preventívneho programu „ Vážim si Ťa láska“ v spolupráci s CPPP a P v Trebišove 

(PhDr. Wagnerovou, Mgr. Rusnákom) , v mesiaci apríl  „Medzi nami dievčatami“ pre 

6.ročník, besedy so školskou psychologičkou PhDr. Bibianou  Kravcovou. V priebehu 

školského roka prebiehala úzka spolupráca so Spojenou školou Sečovce,  aktivity pre 8.-

9.ročník, besedy k voľbe povolania, športová súťaž vo veslovaní. 

Výchovný poradca sa zúčastnil na zápise prvákov, okresných porád k výchovnému 

poradenstvu, spolupracoval s CPPP a P v Trebišove, so sociálnymi pracovníčkami z Úradu 

práce rodiny a sociálnych vecí  v Sečovciach,  políciou, so školskou psychologičkou pri práci 

so začlenenými žiakmi, priebežne riešil výchovné problémy, pohovory k dodržiavaniu 
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Školského poriadku. Pri závažnejších výchovných problémoch sa výchovný poradca 

zúčastňoval zasadnutí výchovnej komisie. 

Výchovný poradca viedol besedy  k budúcej voľbe povolania venované žiakom 8. a 9. 

ročníka.  Priebežne sa uskutočnili besedy s náborovými pracovníkmi SŠ a poradenská činnosť 

žiakom a rodičom určenými konzultačnými hodinami aj mimo nich pri rozhodovaní sa o 

výbere SŠ. Činnosť výchovného poradenstva sa prezentovala formou nástenky a   webovej  

stránky školy. 

 Školský psychológ vypracoval v spolupráci s triednymi učiteľmi a koordinátormi 

„Plán prevencie a eliminácie šikanovania“ a žiaci školy v jednotlivých triedach sa zaviazali 

plniť Školskú zmluvu v boji proti rôznym formám šikanovania. Počas roka boli organizované 

individuálne pohovory so žiakmi, aby sa predchádzalo prejavom šikanovania. Uskutočnil 

dotazníkový prieskum u žiakov druhého stupňa ohľadom fajčenia. 

 Školský psychológ pracoval prioritne so žiakmi začlenenými a so ŠVVP. Následne 

poskytoval poradenstvo pre rodičov a učiteľov. Realizoval 21 orientačných diagnostík 

a následne poskytol poradenstvo pre rodičov daných žiakov a učiteľov. Pracoval so šiestimi 

žiakmi predškolákmi, ktorí neboli pripravení na vstup do školy. Podľa potreby uskutočňoval 

krízovú intervenciu pri porušovaní školského poriadku. Výchovná komisia zasadla trikrát, 

z čoho raz bol riešený úraz hlavy po hádke bratrancov a dvakrát nevhodné správanie voči 

učiteľovi. Realizoval besedy na tému vzťahy medzi spolužiakmi, chlapci a dievčatá. V rámci 

kariérneho poradenstva realizoval orientačnú diagnostiku a počítačový program Cesta k voľbe 

povolania u 34 žiakov 9. ročníka a 39 žiakov 8. ročníka. 

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

Úspešná  bola spolupráca s Policajným zborom SR, Mgr. K. Puciovou, ktorá realizovala 

besedy ku kyberšikane, trestnoprávnej zodpovednosti, ale aj na našom dopravnom ihrisku 

realizovala súťaže v jazde na bicykli a v dopravných vedomostiach. Ku koncu roka sme 

evidovali 9/3 začlenených žiakov, z nich 2 s mentálnym postihnutím, jeden chorý a zdravotne 

oslabený, jeden s narušenou komunikačnou schopnosťou a 6 s vývinovými poruchami učenia. 

So ŠVVP 32/11 žiakov. 

 
 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: 
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     Primárne vzdelávanie 
 

Názov súťaže Trieda 
Získané 

umiestnenie 
Pripravila 

„Zemplin špiva 
a hutori“ 

1. kategória 
okresné kolo 

II. C 2. miesto  Mgr. Eva Ruskovská 

Šaliansky Maťko 
okresné kolo 

III. C 2. miesto Mgr. Katarína Kutná 

IV. A 2. miesto Mgr. Katarína Ferenčiková 

Vesmír očami detí 
okresné kolo 
(VV súťaž) 

I. A práce 
vystavené  
vo výstavnej  
miestnosti 
Kultúrneho 
centra v TV 

Mgr. Iveta Šimková 

III. A Mgr. Dana Mrázová 
III. C Mgr. Lenka Bujňáková 

 

Hviezdoslavov 
Kubín, poézia 
obvodové kolo 

III. C 
 

1. miesto 
 

Mgr. Katarína Kutná 
 

Hviezdoslavov 
Kubín, próza 
obvodové kolo 

IV. B 3. miesto Mgr. Lenka Bujňáková 

Hviezdoslavov 
Kubín, poézia 
okresné kolo 

III. C 
 

1. miesto 
 

Mgr. Katarína Kutná 
 

Pytagoriáda – P3 
okresné kolo  

34. ročník 

III. B 1. miesto Mgr. Ľubomíra Vargová 

III. C 5. miesto  Mgr. Katarína Kutná 

Pytagoriáda – P4 
okresné kolo  

34. ročník 

IV. A 1. miesto  Mgr. Katarína Ferenčiková 

IV. C 4. miesto PaedDr. Monika 
Červeňáková 

„Deň 112 očami 
detí „   
OÚ Trebišov 

II. C 1. miesto Mgr. Eva Ruskovská 
 

III. B mimoriadna 
cena 
predsedu 
OV DPO 

Mgr. Ľubomíra Vargová 

„Les ukrytý 
v knihe“ mladší 

žiaci, tvorba plagátu, 
celoslovenská 
súťaž 

IV. C 2. miesto PaedDr. Monika 
Červeňáková 

„Matematický 
klokan“ 

2 žiaci I. C 
 

1. miesto  Mgr. Eva Titková 
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1. ročník I. A 1. miesto Mgr. Iveta Šimková 

„Matematický 
klokan“ 
2. ročník 

II. B 1. miesto Mgr. Daniela Jenčová 

 
 Nižšie stredné vzdelávanie 

 

 
Názov súťaže 

 

 
Meno žiaka 

 
Získané 

umiestnenie 

 
Pripravil 

Olympiáda zo 
slovenského 

jazyka – 
okresné kolo 

IX. C 6. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Peter Trella 

Olympiáda 
z anglického 

jazyka – 
okresné kolo 

VII. A  2. miesto Mgr. Marta Kačuňová 

Olympiáda 
z anglického 
jazyka –1B 
okresné kolo 

IX. A 5. miesto Mgr. Andrea 
Záhradníková 

Olympiáda 
v ruskom 

jazyku 
kategória A1 – 

krajské kolo 

VIII. A 6. miesto PhDr. Bibiána Kravcová 

Olympiáda 
z nemeckého 

jazyka – 
okresné kolo 

VII. A 
 

IX.A 

3. miesto 
 

2.miesto  

Mgr. Jaroslava Ihnátová 

Dejepisná 
olympiáda 

kategória F – 
okresné kolo 

VI. C 3. miesto 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Ján Vaľovský 

Dejepisná 
olympiáda 

kategória E – 
okresné kolo 
Dejepisná 
olympiáda 
kategória C 

VII. A 
 

VII. A 
 

IX. B 
 

IX. A 

6. miesto, ÚR 
9.miesto 

ÚR 
9. miesto 

ÚR 
10. miesto 

ÚR 

Mgr. Ján Vaľovský 
 
 
 
 

FO     
kategória F – 
okresné kolo 

VIII. A 1. miesto RNDr. Anna Stremeňová 

Matematická 
olympiáda 

V. A 2. miesto PaedDr.. Lenka Puciová 
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kategória Z-5 – 
okresné kolo 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-5 – 
Z-6 

 okresné kolo 

V. C 
 

VI.B 
VI.C 

7. miesto, 
úspešný riešiteľ 

4.miesto 
ÚR 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-7 – 
okresné kolo 

VII. A 
 
 

6. miesto PaedDr.. Lenka Puciová 

Matematická 
olympiáda 

kategória Z-8 – 
okresné kolo 

VIII.A 3. miesto Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P5 – 

okresné kolo 

V. A 2. miesto 
ÚR 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P8 – 

okresné kolo 

VIII. A 4. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P6 – 

okresné kolo 

VI. C 
VI.C 

1. miesto 
8.miesto 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Pytagoriáda 
kategória P7 – 

okresné kolo 

VII.A 
VII. A 

 

3. miesto 
4.miesto 

PaedDr.. Lenka Puciová 

STROM – 
matematická 

súťaž 

ZŠ, Obchodná 5, Sečovce 4. miesto Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Geografická 
olympiáda 

kategória I – 
okresné kolo 

V. A 5. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Martin Hudec 

Geografická 
olympiáda 

kategória H – 
okresné kolo 

VI. A 5. miesto 
ÚR 

Mgr. Branislav Soták 

Geografická 
olympiáda 

kategória G – 
okresné kolo 

VII. A 1. miesto  
ÚR 

Mgr. Martin Hudec 

Geografická 
olympiáda 

kategória F – 
okresné kolo 

VIII. A 2. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Martin Hudec 

Geografická 
olympiáda 

VII. A 
 

7. miesto 
ÚR 

Mgr. Martin Hudec 
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kategória G,F 
– krajské kolo 

VIII.A 14.miesto 
ÚR 

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

VII. A 
 

3. miesto Mgr. Branislav Soták 

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

VII. A 5. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

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

VII. A 4. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Branislav Soták 

Biologická 
olympiáda 

kategória E – 
okresné kolo 

XI.A 3. miesto, 
úspešný riešiteľ 

Mgr. Daniela Sotáková 

Chemická 
olympiáda 

kategória Dz – 
okresné kolo 

IX. A 
 

IX.A 

4. miesto 
ÚR 

8.miesto 
ÚR 

RNDr. Anna Stremeňová 

Hviezdoslavov 
Kubín 3. 

kategória – 
obvodové  kolo 

VII. A 1. miesto Mgr. Peter Trella 

Rozprávkové 
vretienko 

- krajské kolo 

VII. A 1. miesto Mgr. Peter Trella 

Rozprávkové 
vretienko 

- celoslovenské 
kolo 

VII. A účasť Mgr. Peter Trella 

Slávik 
Slovenska 

- okresné kolo 

 1.miesto Mgr. Branislav Soták 

Malá STAR 
- okresné kolo 

 2. miesto Mgr. Branislav Soták 

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 1. miesto Mgr. Branislav Soták 

Veľký futbal – žiačky 2. miesto Mgr. Milan Siksa 
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okresné kolo 

Malý futbal – 
okresné kolo 

mladší žiaci 3. miesto Mgr. Milan Siksa 

Florbal 
- okresné kolo 

mladšie žiačky 3. miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Florbal 
- okresné kolo 

staršie žiačky 3. miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Florbal 
ORION 

- okresné kolo 

mladšie žiačky 3. miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Florbal 
ORION 

- okresné kolo 

staršie žiačky 3.miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Florbal 
- okresné kolo 

starší žiaci 8.miesto Mgr. Valentín Kožuch 

Florbal 
- okresné kolo 

mladší žiaci 4.miesto Mgr. Milan Siksa 

Zober loptu nie 
drogy - futsal 

žiaci 4.miesto Mgr. Milan Siksa 

Hádzaná  
- okresné kolo 

žiaci 2.miesto Mgr. Milan Siksa, 
Mgr. Valentín Kožuch 

Hádzaná  
- okresné kolo 

žiačky 3.miesto Mgr. Milan Siksa, 
Mgr. Valentín Kožuch 

Basketbal  
- okresné kolo 

žiačky 3.miesto Mgr. Milan Siksa, 
Mgr. Valentín Kožuch 

Minifutbal 
McDonald´s 
- okresné kolo 

Žiaci 3.miesto Mgr. Milan Siksa 

Malý futbal 
Školský pohár 

SFZ 
- okresné kolo 

žiačky 2.miesto Mgr. Milan Siksa 

Malý futbal 
Školský pohár 

SFZ 
- okresné kolo 

žiaci 2.miesto Mgr. Milan Siksa 

Poddargovské 
hry 

Družstvo žiakov 3.miesto Mgr. Milan Siksa, 
Mgr. Valentín Kožuch 

Coca Cola cup 
- futbal 

žiaci 2.miesto Mgr. Milan Siksa  

Malý futbal 
Jednota Cup 
- okresné kolo 

žiačky 2.miesto Mgr. Milan Siksa 

Družstvá 
mladých 

zdravotníkov – 
okresné kolo 

družstvo 2. stupňa účasť PhDr. Bibiana Kravcová 
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Zachráň život  
- mestská súťaž  

Družstvo mladých 
zdravotníkov I. stupňa 

1. miesto PhDr. Bibiana Kravcová 

Deň 112 očami 
detí 

- obvodové kolo 
výtvarná súťaž 

Martina Kocáková 1. miesto  Mgr. Martin Magyar 

  
Priestorové a materiálne zabezpečenie 
 

  V škole naďalej pokračuje modernizácia a estetizácia. Máme 26 kmeňových 

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. 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
pre rok 2012 

 
• Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  za r. 2012: 

- Základná škola:  610 - mzdy       432 748,- €  
   620 - odvody                     160 962,- € 
   630 – prevádzka               112 505,- € 
   640 – náhrada mzdy - PN              713,- € 
   SPOLU:                706 928,- € 

  
 - ŠKD:   610 - mzdy               56 576,- € 
    620 – odvody       15 362,- € 
    640 – náhrada mzdy – PN          541,- € 
    SPOLU:       72 479,- € 
        
 - Školská jedáleň: 610 – mzdy       31 811,- € 
    620 – odvody       11 120,- €  
    630 – prevádzka        8 368,- €  
    640 – náhrada mzdy – PN          222,- € 
    SPOLU:       51 521,- € 
 
  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 2012:      =  5 280,- € 
Čerpanie:       =  5 280,- € 

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

podľa financovaných aktivít: 
 

Príjem za rok 2012:      =15 809,60 €  
 

• Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 

Príjem za nájom telocvične, tried:               9 280,62   € 
Príjem z projektu Inovácia metód vzdelávania:                83 564,25 € 
Ostatné príjmy školy:      2 095,88   € 
Príjem pre ŠJ – réžia:                          10 243,82 € 
 
Sociálne znevýhodnené prostredie:    5 699,-      € 
Odchodné:       2 484,-      € 
Dopravné:       13 506,70 € 

            Hmotná núdza – stravné:                                                      10 116,04  € 
 Hmotná núdza – učebné pomôcky:    1 875,80    € 
 
 
 
 


