
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení 

za školský rok 2014/2015 

 

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

 

Predkladá: Mgr. Mária Kešeľová, riad. školy 

 

1. Prerokovanie v pedagogickej rade: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2014/2015 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 
27.08.2015. 
 

 

 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 2014/2015 bola prerokovaná na zasadnutí rady školy dňa 
________________ . 
 

 

        ________________________ 

        podpis predsedu rady školy 

 

3. Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Sečovce 

 

 

 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 2014/2015 
 

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 

Mgr. Iveta Bačová  zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie  

Ing. Renáta Strapoňová  zástupkyňa riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Jaroslava Ihnátová výchovný poradca 

PhDr. Bibiána Kravcová školský psychológ 

Irena Hankoščáková   vedúca školskej jedálne 

 

Rada školy:    

 

Rada školy pracovala od 27. 9. 2013  do 29.12.2014 v tomto zložení: 

Mgr. Magdaléna Petrovská  predseda Rady školy, pedagóg 

MUDr. Marek Kožuch  podpredseda, zástupca rodičov 

Mgr. Peter Trella  člen, pedagóg 

Ing. Katarína Mischurová 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 
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Marián Rozman   člen, delegovaný mestom Sečovce 

 

Rada školy od 30.12. 2014 pracovala v tomto zložení: 

Mgr. Magdaléna Petrovská  predseda Rady školy, pedagóg 

MUDr. Marek Kožuch  podpredseda, zástupca rodičov 

Mgr. Peter Trella  člen, pedagóg 

Miriam Šiňanská         člen, rodič 

JUDr. Róbert Kuka  člen, rodič 

František Korytko   člen, rodič 

Mgr. Jozef Varga  člen, poslanec MZ - delegovaný mestom Sečovce 

Roman Bugata  člen, delegovaný mestom Sečovce 

Mgr. Róbert Funfrovič člen, delegovaný mestom Sečovce 

Ing. Katarína Mischurová     člen, delegovaný mestom Sečovce 

Irena Hankoščáková   člen, zástupca nepedagogických zamestnancov 

 

 

Združenie rodičov:  MVDr. Marek Gamrát  predseda do 16. 5. 2014 

    Bc. Daniela Kašníková predseda od 17. 5. 2014   

    Eva Rudzik   hospodárka ZRŠ 

    Miriam Šiňanská  člen 

 

  

Metodické orgány:   

 

vedúci MZ a PK:   

MZ pre primárne vzdelávanie 1. a 2. roč.:     Mgr. Dana Mrázová 

MZ pre primárne vzdelávanie 3. a 4. roč.:   Mgr. Ľubomíra Vargová 

Vedúca vychovávateľka:       Mária Winklerová 

PK cudzie jazyky:      Mgr. Andrea Záhradníková 

PK výchovných predmetov:     Mgr. Martin Hudec 

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

PK SJL,DEJ, GEG:      Mgr. Peter Trella 
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Prevádzkoví pracovníci: Júlia Rozmanová  mzdová účtovníčka 

    Gabriela Harbulová  účtovníčka 

    Václav Pavlo   školník, údržbár  

    Jana Hruškociová  upratovačka 

    Adela Harbulová  upratovačka  

    Marta Krolová  upratovačka 

    Anna Šiňanská  upratovačka 

    Anna Michališinová  upratovačka 

Tokár Stanislav pomocný údržbár, správca telocviční  

   a ihrísk 

 

Školská jedáleň:  Irena Hankoščáková  vedúca ŠJ 

    Milota Bajusová  kuchárka 

    Viera Hankoščáková  kuchárka 

    Marcela Hohošová  kuchárka 

    Viera Šandorová  kuchárka 

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

od 2. 9. 2014 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.  

 

ANALÝZA  ŠKOLSKÉHO  ROKA  2014/2015 
 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.06.2015 
 

Počet všetkých tried ZŠ spolu: 26 Z toho v 1.-4. roč. 12 

  Z toho v 5.-9. roč. 14 

Počet všetkých žiakov 532 Z toho v 1.-4. roč. 219 

  Z toho v 5.-9. roč. 313 

Počet špeciálnych tried 0   

Počet tried nultého ročníka 0   



5 
 

Počet oddelení ŠKD 6 V nich počet žiakov 140 

Počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných 
triedach 

6 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

2 

4 

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
z celkového počtu žiakov ZŠ 

54   

Počet žiakov 1.-9. roč. ZŠ navštevujúcich ZUŠ 80 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

48 

32 

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok 52261 

Z toho v 1.-4. roč. 

Priemer na žiaka 

Z toho v 5.-9. roč. 

Priemer na žiaka 

17383 

79,37 

34878 

111,43 

Z toho neospravedlnených hodín za celý školský rok 166 

Z toho v 1.-4. roč. 

Priemer na žiaka 

Z toho v 5.-9. roč. 

Priemer na žiaka 

39 

0,17 

127 

0,41 

Počet znížených známok zo správania na konci roka 3 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

2 

1 

Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci 
roka 

4 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

2 

2 

Počet udelených pochvál riaditeľom školy na konci 
roka 

31 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

4 

27 

Počet prospievajúcich žiakov spolu 520 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

214 

306 

Neprospievajúcich žiakov spolu 11 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

5 

6 

Počet neklasifikovaných žiakov spolu 1   

Počet žiakov 1.-4. roč. so samými jednotkami 153   

Počet žiakov 5.-9. roč. so samými jednotkami 51   

Počet učiteľov vrátane RŠ, ZRŠ – fyzický stav 44 Plný pracovný úväzok 34 

Počet asistentov učiteľa v ZŠ 0   
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Z toho pre žiakov so zdravotným postihom 0 Osobný asistent 0 

Počet vychovávateľov ŠKD – fyzický stav 6 Plný pracovný úväzok 6 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú 
kvalifikačné predpoklady 

0   

Z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných 
predpokladov 

0   

Počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ – fyzický 
stav 

14   

 

Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2015 

 
Nižší 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník spolu 

Počet 
žiakov 0 0 0 0 2 46 48 

 

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na gymnáziá: 

Školský rok 

Počet všetkých 
žiakov 

5. roč. 

Počet žiakov 5. roč., ktorí odišli 
na 8 - ročné gymnázium 

Počet všetkých 
žiakov 8. roč. 

Počet žiakov      
8. roč., ktorí 

odišli na bilingv. 
gymnázium 

2014/2015 70 7 57 2 

 

Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2015 v bežných triedach: 

 0. 

roč. 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 
Spolu 

Počet 
začlenených 
žiakov 

- 1 - 1 - 1 - 2 - 1 6 
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Šk. rok 2014/2015  2. polrok (bežné triedy + špeciálne triedy) výsledky k 30.6.2015 

 

 

 

Hodnotenie správania za školu 
 
 

 I.stupeň % II.stupeň % Spolu za ZŠ 

Správanie 2. stupeň 2 0,91   2 

Správanie 3. stupeň   1 0,32 1 

Správanie 4. stupeň     0 

Riaditeľské pochvaly 4 1,82 27 8,62 31 

Riaditeľ. pokarhania 2 0,91 2 0,63 4 

 

2. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach 
 
 

a) Primárne vzdelávanie - počet na 1. – 3. mieste  v obvodovom kole 
 

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Vesmír a slnečná sústava 1   

Ruže mojej duše 2 1 2 

Zdravý životný štýl 1 3 3 

Kasardov Zemplín 2 1 1 

22. ročník detskej olympiády v ľahkej atletike 7 10 5 

Ročník 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV PVD Prospeli Neprospeli Neklasif. 
Opravné 

skúšky 

Priem. 

prospech 

Samé 

jednotky 

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet 

1.-4. 12 219 137 62,55 12 5,47 65 29,68 5 2,28 0 0 1 1,24 153 

5.-9. 14 313 144 46,0 95 30,35 67 21,41 6 1,92 1 0,32 6 1,66 51 

1.-9. 26 532 281 52,81 107 20,11 132 24,81 11 2,06 1 0,18 7 1,45 204 
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SPOLU: 13 15 11 

 
 
b) počet na 1. - 3. mieste v okresnom kole (Primárne a nižšie stredné vzdelávanie) 

 

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Olympiáda v slovenskom jazyku   1 

Hviezdoslavov Kubín  1 2 

Rozprávkové vretienko 1  1 

Zemplin špiva a hutori  2 1 

Olympiáda v nemeckom jazyku  1 1 

Archimediáda  1  

Deň 112 očami detí 3 1  

Cezpoľný beh 1   

Čo vieš o hviezdach 1  2 

Cesta do rozprávky   1 

Na bicykli bezpečne 1   

Olympiáda v matematike MO 2 1 1 

Matematická Pytagoriáda  1 1 

Olympiáda v dejepise 1   

Olympiáda v geografii 2   

Olympiáda vo fyzike    

Olympiáda v biológii - zoológia 1   

Slávik Slovenska  1  

Botanikiáda    

Hádzaná 1 1  

Coca Cola Cup 1   

Šaliansky Maťko 1 1 1 

Komenského laťka – obvodové kolo 1   
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Malý futbal SFZ Dôvera  1 3 

Malý futbal Jednota Cup  1  

MC Donalds cup  1  

Kasardov Zemplín – obvodové kolo 1  1 

Jazykový kvet NJ  1  

Hádzaná dievčatá 1   

Ja a môj bicykel 1   

SPOLU: 20 15 16 

 

c) počet na 1. – 3. mieste v krajskom kole 
 

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Na bicykli bezpečne 1   

Coca Cola Cup  1  

„Čo vieš o hviezdach?“   1 

Ja a môj bicykel   1 

SPOLU: 1 1 2 

 

d) počet na 1. – 5. mieste v celoslovenskom kole 
 

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Úspešný 

riešiteľ 

Les ukrytý v knihe 1    

Matematický klokan    11 

Na bicykli bezpečne 1    

Čo vieš o hviezdach    1 

SPOLU: 2 0 0 12 

 

e) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach 
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Názov súťaže Umiestnenie 

Na bicykli bezpečne – september 13. miesto 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná 
charakteristika 

 

Krátkodobé projekty (do 2 rokov)                   Dlhodobé projekty (nad 2 roky) 

Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 
Názov 

projektu Vyhlasovateľ obdobie 

Národný projekt „Podpora 
profesijnej orientácie 
žiakov ZŠ na odborné 
vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy 
zameranej na rozvoj 
pracovných zručností 
a práca s talentami“ 

 

 

 

 

ŠIOV, MŠ 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

Národná sieť 
škôl 
podporujúcic
h zdravie 

 

  

 

 

Od 1995 - 
trvá 

Národný projekt 
„Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety“ 

 

Ústav 
informácii 
a prognóz 
školstva 

 

 

 

2013-2015 

E-twinning E-twinning 2014-trvá 

Elektronické testovanie NUCEM 2014-2015    

Projekt Hodina pre 
zdravie 

Pontis 2014-2015    

      

 

 

Štatistické údaje a profilácia školy 

Počet učební používaných školou spolu: 34 

z toho odborných: 8 
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Šk. rok 
P

oč
. ž

ia
ko

v 
sp

ol
u 

Z
 to

ho
 

di
ev

ča
t 

% 

P
oč

. ž
ia

ko
v 

sp
ol

u 
1.

-4
. r

 

P
oč

. ž
ia

ko
v 

sp
ol

u 
5.

-9
. r

 

Z
 to

ho
 1

.-
4.

 

di
ev

ča
t 

Z
 to

ho
 5

.-
9.

 

di
ev

ča
t 

Spolu 

Počet 
tried 1.

-4
.r

oč
. Z 

toho 
ŠT 

5.
-9

. r
oč

. Z 
toho 
ŠT 

Počet 
tried 

0. 
roč. 

2014/15 532 245 46,05 219 313 107 138 26 12 0 14 0 0 

 

Priemerné počty: 

- počet žiakov na triedu (2014/15):  

1.-4. roč. 18,25  5.-9. roč. 22,36  1.-9. roč . 20,46 

- počet zapísaných prvákov po zápise 15.02.2015: 81 

- skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2015: 74 

- Odklady z celkového počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka: 9 

 

 
Povinnú školskú dochádzku ukončilo 46 žiakov 9. ročníka  
 

POČET ŽIAKOV 
KONČIACICH  ZŠ Gymnázium SŠ OU/prac. 

pomer 
Konzervatóriá Neumiestnení 

v 9. ročníku 46 11 35 0 0 0 

 
 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
 Z celkového počtu 532 žiakov na konci školského roka v primárnom vzdelávaní 

prospelo 214 žiakov, neprospeli 2. Z toho jeden žiak mal absolvovať komisionálne skúšky 

z dôvodu dlhodobého  pobytu mimo územia Slovenska, na ktorých sa bez udania dôvodu 

nezúčastnil.  V nižšom strednom vzdelávaní z celkového počtu 313 žiakov prospelo 306 

žiakov. Šiesti žiaci neprospeli a jedna žiačka bola nehodnotená  na základe žiadosti 

zákonného zástupcu z dôvodu dlhodobého pobytu mimo územia Slovenska. 
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Primárne vzdelávanie 

 
Trieda  Počet žiakov    Prospelo        Nehodnotení       Neprospelo 
I. A   16  16   0   0 
I. B   17  16   0   1 
I. C   19  18   0   1 
II. A   18  18   0   0 
II. B   18  16   0   2 
II. C   15  15   0   0 
III. A   19  19   0   0 
III. B   18  18   0   0 
III. C                               18                    18      0                                     0 
IV. A   20  19   0   1 
IV. B   20  20   0   0 
IV.C   21  21   0   0 
SPOLU:    219  214   0                                   5 
 
 
Nižšie stredné vzdelávanie 
 

Trieda  Počet žiakov  Prospelo Nehodnotení            Neprospelo 
V. A   23  23   0   0 
V. B   22  22   0   0 
V. C   25  25   0   0 
VI. A   21  21   0   0 
VI. B   23  22   0   1 
VI.C   19  19   0   2 
VII. A   26  25   0   1 
VII. B   24  24   0   0 
VII.C   24  24   0   0 
VIII. A   21  21   0   0  
VIII. B   18  16   0   2 
VIII.C   18  18   0   0 
IX. A   25  24   1   0 
IX. B   22  22   0   0  
 SPOLU:  313                     306   1   6 
          

 

Pedagogický kolektív 

Počas šk. roka odišla na MD Mgr. D. Sotáková,  Do pedagogického kolektívu  

nastúpila  na zastupovanie za Mgr. D. Sotákovú  Mgr. J. Nagyová a na skrátený úväzok Mgr. 

O. Ondovčík. Po MD nastúpila Mgr. I. Ujhelyiová. Pracovný pomer ukončili: Mgr. J. 

Nagyová, Gabriel Repaský. Mgr. M. Kačuňová počas celého roka čerpala MD.  

 
Údaje o počte zamestnancov: 
Vedúci zamestnanci školy:

  

5    

Mgr. Mária Kešeľová – riaditeľ školy, 

Mgr. Iveta Bačová – zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie  

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

Mgr. Jaroslava Ihnátová – výchovný poradca, 

Irena Hankoščáková – vedúca školskej jedálne.  
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Učitelia  pre primárne vzdelávanie: 

14 

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. Dagmar Puškášová, Mgr. Dana Mrázová 

Učitelia  pre nižšie stredné 

vzdelávanie: 

22 

PaedDr. Mária Brecková, Mgr. Milan Siksa, Mgr. Ján Vaľovský, Mgr. 

Martin Magyar, Mgr. Magdaléna Petrovská,  Mgr. Marta Kačuňová-MD,  

PaedDr. Martin Hudec, , 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. Daniela Sotáková,  Mgr. Jana Slotová, PhDr. Bibiana 

Kravcová, Mgr. Ondrej Ondovčík, Mgr. Ivana Ujhelyiová, Mgr. Jana 

Nagyová 

Katechéti – na čiastočný úväzok: 

7 

Mgr. Gabriel Repaský, Mgr. Mária Šimková, Mgr. Marek Semko, Mgr. 

Božena Fedorková, Mgr. Miroslav Pohár, Mgr. Branislav Varga, Mgr. 

Jaroslav Géci 

Odborní pracovníci: 

1 

PhDr. Bibiana Kravcová – školský psychológ na čiastočný úväzok 

Prevádzkoví pracovníci: 

9 

Júlia Rozmanová, Gabriela Harbulová, Jana Hruškociová,  Marta 

Krolová, Anna Šiňanská, Anna Michališinová, Václav  Pavlo, Adela 

Harbulová, Tokár Stanislav 

Školská jedáleň:  

6 

Irena Hankoščáková, Milota Bajusová, Viera Hankoščáková, Marcela 

Hohošová, Viera Šandorová 

Školský klub detí: 

6 

Bibiana Baňacká, Helena Glezová, Bc. Ľubica Kelbelová, Bc. Miroslav 

Onderko, Mária Winklerová, Bc. Viola Popaďáková 

 
 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 
Počet všetkých zamestnancov: 64 
 

 
PEDAGOG. 

ZAM. 
 

 
NEPEDAGOG. 

ZAM. 

 
KATECHÉTI 

 
ŠKD 

Z TOHO 
ODBORNÝ 

ZAM. 

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

37 0 37 14 0 14 7 0 7 6 0 6 1 0 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
 
Primárne vzdelávanie 

 
Meno Vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Iveta Bačová Aktualizačné 
 

ukončené 

Mgr.Lenka Bujňáková Inovačné 
 

ukončené 

PaedDr. Monika 
Červeňáková 

Inovačné 
Druhá  atestácia pedagogických 
a odborných zamestnancov 
 

ukončené 
 
 
 
 

Mgr. Adela Ďurková Inovačné 
Druhá  atestácia pedagogických 
a odborných zamestnancov 
 
 

ukončené 
 
 
 
 

Mgr. Katarína 
Ferenčiková 

Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Dana Hruškociová Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Katarína Kutná Aktualizačné 
 

ukončené 

Mgr. Anna Konečná Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Dana Mrázová Inovačné, aktualizačné 
 

ukončené 
 

Mgr. Dagmar Puškášová Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Eva Ruskovská Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Eva Titková Inovačné 
Druhá  atestácia pedagogických 
a odborných zamestnancov 
 

ukončené 
 
 

 

Mgr. Ľubomíra Vargová Inovačné 
 

ukončené 

Aktualizačné 
 

ukončené 

Mária Winklerová Aktualizačné 
 

ukončené 

 
Nižšie stredné vzdelávanie 

 

Meno Vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Katarína Aktualizačné, inovačné 
 

ukončené 
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Dziváková 

PaedDr. Martin Hudec Prvá atestácia  ukončené 

Mgr.Marta Kačuňová Inovačné 
Prvá atestácia  
 

ukončené 
ukončené 

Mgr. Mária Kešeľová Druhá atestácia  
Funkčné 
Aktualizačné, inovačné 
 

prebieha 
prebieha 
ukončené 

PhDr. Bibiana Kravcová Prvá atestácia  prebieha 

Mgr. Martin Magyar Prvá atestácia  
Aktualizačné, inovačné 
 
 

prebieha 
ukončené 

 
 

PaedDr. Lukáš 
Michalčík 

Aktualizačné 
Druhá atestácia  

ukončené 
prebieha 

Mgr. Marianna 
Novýkmecová 

Aktualizačné, inovačné 
 

ukončené 
 

PaedDr. Lenka Puciová Aktualizačné 
 

 
ukončené 

Mgr. Magdaléna 
Petrovská 

Inovačné 
 

ukončené 

Mgr. Milan Siksa Aktualizačné 
Prvá atestácia  

ukončené 

Mgr. Jana Slotová Druhá atestácia prebieha 

Aktualizačné, inovačné 
 

ukončené 
 

Mgr. Daniela Sotáková 
 
 
 

Aktualizačné 

ukončené 
 
 
 
 

 Mgr. Branislav Soták Aktualizačné, inovačné 
 

ukončené 
 
 

Ing. Renáta Strapoňová Druhá atestácia  
Aktualizačné, inovačné 
 
Funkčné 
 

prebieha 
 

ukončené 
 

prebieha 

Mgr. Ivana Ujhelyiová 
Inovačné 
Prvá atestácia  

ukončené 
 

ukončené 

Mgr. Andrea 
Záhradníková 

Prvá atestácia zamestnancov 
Aktualizačné, inovačné 

 
 

prebieha 
 

ukončené 
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Mgr. Jana Nagyová Adaptačné 
 

ukončené 

 
 
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 Zo všetkého troška 

     Ruskovská Eva Netradičné hry 

     Mrázová Dana Zábavné hry 

     Vargová Ľubomíra Pohybové hry 

     Kutná Katarína Všetko, čo nás baví 

     Bujňáková Lenka Pohybom vpred 

     Červeňáková Monika Bedminton a šport 

     Puškášová Dagmar Z každého rožka troška 

     Onderko Miroslav Volejbal 

     Siksa Milan, Mgr. Športový krúžok I., II. futbal 

     Soták Branislav, Mgr. Športový krúžok I., II. – loptové hry 

     Novýkmecová Marianna, Mgr. Hry, šibalstvá a kreatívna tvorba 

     Ondovčík Ondrej, Mgr. Karate 

     Slotová Jana, Mgr. Šikovníček 

     Trella Peter, Mgr. Doučovanie zo SLJ 

     Sotáková Daniela, Mgr./Ujhelyiová I., Mgr. Svet fantázie  

     Kožuch Valentín, Mgr. Lukostreľba/Gymnastika 

     Vaľovský Ján, Mgr. Počítačoví experti 

     Ihnátová Jaroslava, Mgr. Šiestakmi až po uši 

 
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. Vyučujúci postupovali v súlade s požiadavkami  výchovno-vzdelávacích 

programov. Vzájomne v spolupráci so školským psychológom sa konzultovali výchovné 

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

s udržiavaním poriadku v priestoroch školy, triedy. 
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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 sa 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 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...atď. Pravidelne sa aktualizovala webová stránka školy. 

 

Aktivity, ktoré sa realizovali v školskom roku 2014/2015: 

 

• „Záložka do knihy spája slovenské školy“, „Medzinárodný deň školských knižníc“, 1. 

október – OSN vyhlásený za „Medzinárodného dňa starších ľudí (seniorov)“, výstava 

na tému „Práva dieťaťa“, prednáška pre rodičov na RZ: „Primárna prevencia závislostí 

v základnej škole“, divadelné predstavenia v Košiciach a v Prešove, Svetový deň 

duševného zdravia, modré nezábudky, Svetový potravinový deň, Najväčšie jablko, 

Najväčšia hruška, Jesenné čarovanie so starými rodičmi, vychádzky ku koníkom do 

areálu Noxwel, Medzinárodný deň tolerancie, Týždeň zdravia, zdravá desiata,  Deň 

otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Skáčeme pre zdravie, prebehla 

beseda so žiakmi jednotlivých 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“ sme realizovali aktivity pre 1. stupeň podľa pripraveného 

harmonogramu, zabezpečili a zrealizovali sa prednášky a prezentácie s pracovníkmi 

Regionálneho osvetového strediska, úsek astronómie Trebišov na tému: „Vesmír 

a slnečná sústava“, pripnutím červených stužiek sme si pripomenuli „Medzinárodný 

deň boja proti AIDS“.  

• otvorené hodiny pre učiteľky z MŠ spojené s otvorenými hodinami pre predškolákov, 

zber Pet vrchnákov pre chorého Alexa, celoročný zber papiera, sviatok sv. Mikuláša, 
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v čase adventu tvorivé dielne, vianočné priania, zdobenie perníkov, Vianočná 

akadémia, darčeky pre predškolákov, slávnostný zápis do 1. ročníka, karneval, 

uskutočnil sa osvetový program „Dental alarm“, balóny priateľstva a reťaze 

priateľstva, citáty o priateľstve - Medzinárodný týždeň priateľstva, pri príležitosti Dňa 

utečencov sa konala beseda s policajtkou z utečeneckého tábora v Sečovciach, 

uskutočnili sa súťaže „Matematický klokan“, Komparo, Pytagóriáda , MO, 

elektronické testovanie T5, T9, Veľkonočná predajná výstava predaj výrobkov, 

návšteva mestskej aj školskej knižnice, prezentácia svojich čitateľských denníkov, 

priebežne sa  dopĺňala fotogalériu na web stránke školy, výstava výtvarných prác 

venovaných „Dňu Zeme“, v spolupráci s ŠKD  a koordinátorom pre environmentálnu 

výchovu 2. stupňa sa pripravili v popoludňajších hodinách ku „Dňu Zeme“ stanovištia, 

na ktorých sa realizovali aktivity v spolupráci s lesným pedagógom, spolu s triednymi 

učiteľmi a vychovávateľmi vytvorili krásne logá Zeme, za ktoré boli následne na 

Mestskom úrade v Sečovciach ocenení, zapojili sa do súťaže  „Les ukrytý v knihe“, 

žiaci spolu s vyučujúcimi a vychovávateľmi pripravili krásne knihy k danej téme.  

• brigády v areáli školy, v rámci „Svetového dňa zdravia“ a „Dňa narcisov“ si učitelia, 

pracovníci školy i žiaci mali možnosť zakúpiť narcis ako symbol boja proti rakovine, 

aktivity ku Svetovému dňu vody, tvorivé dielne ku Dňu matiek; Dňu otcov, 

Svetového dňa mlieka, Svetovému deň bez tabaku, 24. ročníka Malej detskej 

olympiády v ľahkej atletike na ZŠ, Komenského, Sečovce, Slovenský deň a MDD- 

žiaci si pripomenuli tradície nášho ľudu, zažili pocit spolupatričnosti k Slovensku, 

mohli ochutnať typické slovenské jedlá a posilnili regionálnu výchovu. Pri príležitosti 

MDD žiaci mohli vidieť v areáli školy ukážky práce policajtov, taktiež ukážku práce 

požiarnikov. Súčasne prebiehalo divadielko, ktoré si pripravili učiteľky spolu so 

žiakmi navštevujúcimi LDO. 

• Čitateľský maratón v mestskej knižnici, súťaž Kráľ knižnice v mestskej knižnici, 

súťaž Rozprávkovník v mestskej knižnici, Noc v škole, Škola v prírode v Tatranskej 

Lomnici a v stredisku Čingov, lyžiarsky výcvik Telgárt-Heľpa, koncoročné výlety, 

rozlúčka s prvou triedou, hudobné predstavenie  pod názvom „Fontána pre Zuzanu“, 

Letná škola hier, školské kolá vo vedomostných súťažiach, úspešní súťažiaci postúpili 

do obvodových alebo okresných  a krajských kôl, uskutočnila sa výstava ovocia, 

zeleniny a kvetov, imatrikulácia prvákov, vyrezávanie tekvíc, Šarkaniáda, prebiehala 

spolupráca s MŠ Obchodnou, MŠ Jarnou, MŠ Dargov, MŠ Veľké Ozorovce, MŠ 

Dvorianky, pre predškolákov  sečovských a okolitých materských škôl bola pripravená 
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akcia – Dopravné ihrisko, na ktorej sa deti dozvedeli o bezpečnosti na cestách, 

uskutočnila sa geograficko-dejepisná exkurzia Oswiečim, poznávací jazykový výlet do 

Viedne, pedagógovia sa dobrovoľne zúčastnili darovania krvi organizovanom 

miestnym spolkom SČK v Sečovciach „Najvzácnejší dar“, 

• Aktivity ŠKD – Vitamínový deň,  Metamorfózy jesennej prírody, Výroba strašidelnej 

postavy, Putovanie časom, Adventný veniec želaní, spolupráca na Vianočnej 

akadémii, Zdobenie perníkov,  Florbal – turnaj, Vynášanie Moreny, Výroba Leporela, 

Eko svet, Stavanie mája, Svet figurín, Veselý detský deň, Beseda o prvej pomoci, 

 

Zapojenie sa do  súťaží :  

 

• Ruže mojej duše, Rozprávkové vretienko, Zemplin špiva a hutori, Šaliansky Maťko, 

Kasardov Zemplín, Slávik Slovenska, Vesmír očami detí - vyhlasovateľ Múzeum 

a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, úsek astronómie, Polícia očami 

detí, Zdravý životný štýl, CVČ hľadá superstar, Kráľ čitateľov, vyhlasovateľ Mestská 

knižnica Sečovce, 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, „Čo vieš o hviezdach?“ – vyhlasovateľ Múzeum a Kultúrne 

centrum južného Zemplína v Trebišove, Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej 

činnosti, Útvar astronómie; Deň 112 očami detí, Vesmír a slnečná sústava, súťaž „ 

Rozprávkovník“ v mestskej knižnici, Klokanko, i-Bobor, 24.ročník Malej detskej 

olympiády v ľahkej atletike, basketbal, futbal, hádzaná, Poddargovské hry, Mierový 

beh, Ja a môj bicykel, Na bicykli bezpečne. 

 

  

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 

• E-twinning 

• Projekt Hodina pre zdravie 
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Školský klub detí (ďalej ŠKD)          
 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo v školskom klube detí 6 vychovávateľov 

s počtom 140 detí. Práca v ŠKD prebiehala podľa Výchovného programu školského klubu 

detí - Klubovníček. Vo všetkých 6 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 poznatky štúdiom odbornej literatúry 

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

realizované krátkodobé, ale aj dlhodobé projekty, 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  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 Testovanie9-2015. V priebehu školského roka výchovný poradca 

zorganizoval naplánované besedy so žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi „Bezpečne na 
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internete“ vo všetkých ročníkoch, v novembri Európsky týždeň boja proti drogám pre 4.a 6. 

ročník  v spolupráci s metodikom Mgr. Jánom Rusnákom z CPPP a P v Trebišove, v mesiaci 

október Prevencia šikanovania v 7. ročníkoch (spolupráca Mgr. Ján Rusnák, školská 

psychologička PhDr. Bibiána  Kravcová), v mesiaci marec Zdravý životný štýl pre 8 .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. 

Bibiánou  Kravcovou. V priebehu školského roka prebiehala úzka spolupráca so Spojenou 

školou Sečovce,  aktivity pre 8.-9.ročník, besedy k voľbe povolania. 

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 

Školského poriadku. Výchovná poradkyňa úspešne ukončila kontinuálne vzdelávanie projektu 

„Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom 

rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 

s talentami“. 

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. 

 V školskom roku 2014/2015 bolo evidovaných začlenených individuálnou formou  

v bežnej triede 6 žiakov, z toho: 1 žiak bol  vzdelávaný podľa osnov pre 5.roč. špeciálnej 

školy,1 žiačka je evidovaná ako chorý a zdravotne oslabený,1 žiak má viacnásobné 

postihnutie chorý a zdravotne oslabený a vývinová porucha učenia – dysortografia,1 žiak –

telesne postihnutý,2 žiaci - vývinová porucha učenia 

  V individuálnom poradenstve bolo poskytnuté 578 aktivít, z toho154  intervencií 

u žiakov(profesijné poradenstvo tu nie je zahrnuté), následne konzultácií u rodičov 63, 

učiteľov, poradne a vedenie 272 (viď zošit činnosti).  K psychologickej intervencii, nácviku 

učenia, uvoľňovacích a rozvíjajúcich činností Jednalo sa  to najmä o začlenených žiakov, 

žiakov so ŠVVP a žiakov, ktorých sme po intervencii odporučili na posúdenie CPPPaP 

a CŠPP. Prevládajúcimi problémami boli zaostávanie v školských zručnostiach v čítaní, 
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počítaní a písaní  z málopodnetného prostredia, zaostávanie v učení. Spracovávali sme 

posudok pre UPSVAR Trebišov u rozvádzajúcich sa rodičov.  

Preventívnou činnosťou zameranou na predchádzanie nežiaduceho správania sa  – 

šikanovaniu. Bol spracovaný Plán prevencie a eliminácie šikanovania a triedni učitelia 

realizovali  vo všetkých triedach na začiatku školského roka prednášku  o definovaní 

šikanovania, formách a predchádzaní nevhodnému správaniu. Vo vestibule bola inštalovaná 

nástenka s uvedenou tematikou. V VIII. ročníkoch  na náš podnet realizovala príslušníčka 

Policajného zboru SR v Trebišov prednášku o kyberšikane.  

  Prednášková činnosť a skupinové stretnutia na tému rasizmus fašizmus, intolerancia , 

diskriminácia, šikanovanie a ponižovanie v triedach: VII.C, V.A. B.C. Beseda šikanovaní- 

chlapci VI.B bola zameraná na potieranie vysmievania a ubližovania, ale i proti prejavom 

ohovárania a donášania na spolužiakov. Na lyžiarskom výcviku bola realizovaná prednáška 

Vzťahy v skupine, chlapec a dievča, vážim si ťa láska. Detská práca a pomoc v domácnosti- 

prednáška spojená s besedou v VI.A. CŠPPaP realizovali prednášku Obchod s bielym mäsom  

a Vážim si ťa láska. Spolupráca s inými inštitúciami  spolupracujeme  školskými 

zariadeniami CPPPa P  a CŠPP  v Trebišove  a CŠPP v Sečovciach a PhDr. A. Mrúzovou , 

školskou psychologičkou a vedúcou odd.  školskej psychológie v Prešove. CŠPP Košice , 

krajskou metodičkou Mgr. T. Majerníkovou PhD. Dobrá spolupráca v preventívnej oblasti je 

s Policajným zborom SR.  

 

 Záver 
 
 Opatrenia vyplývajúce z analýzy: 
 

 Väčšinu cieľov, ktoré sme si stanovili, sa nám podarilo splniť. Do projektov sme 

zapojili viac žiakov ako v minulom školskom roku.  

 V budúcom školskom roku budeme vo vyučovacom procese: 

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

výchovy, na problematiku netradičných 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, 
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• 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 2014 

 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  za r. 2014: 

- Základná škola:  610 - mzdy      499 306,- €  
   620 - odvody          168 105,- € 
   630 – prevádzka        66 048,29 € 
   640 – náhrada mzdy – PN       2 147,61 € 
   presun do r. 2015      10 000,- € 
   SPOLU:     745 607,- € 
 

 - ŠKD:   610 - mzdy               44 932,62 € 
    620 – odvody       15 182,46 € 
    630 – prevádzka            497,33 € 
    640 – náhrada mzdy – PN           398,59 
    SPOLU:       61 011,- € 
 
 - Školská jedáleň: 610 – mzdy       34 469,72 € 
    620 – odvody       11 752,22 €  
    630 – prevádzka      19 301,74 € 
    640 – náhrada mzdy – PN           328,55 € 
    SPOLU:       65 852,23 € 
 
 Dotácia spolu:        126 863,23 e 
 
  kapitál                           0,- €  
 

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

 
Príjem za rok 2014:       =  6 184,- € 
Čerpanie:        =  6 184,- € 

 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít: 
 

Príjem za rok 2014:       =15 204,- €  
 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 

Príjem za nájom telocvične, tried                 5 171,44 € 
Príjem z projektu Inovácia metód vzdelávania ...            29 884,59 € 
Ostatné príjmy školy           248,98 € 
Príjem pre ŠJ – réžia                 13 490,- € 
Sociálne znevýhodnené prostredie      5 077,- €   
Dopravné       13 556,90 € 

            Hmotná núdza - stravné                                                          8 931,52 € 
 Hmotná núdza – učebné pomôcky      1 610,20 € 
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Združenie rodičov školy pri ZŠ Obchodná v Sečovciach 

 

Prehľad o príjmoch a výdavkoch v školskom roku 2013/2014 

 

Príjmy spolu       3 774,36 € 

z toho: 

- členské príspevky      2 257,00 € 
- úroky z bežného účtu             0,24 € 
- podiel 2% dane z príjmov     1 517,12 € 
 

Výdavky spolu      4 374,33 € 

z toho: 

- notárska zápisnica           55,38 € 
- bankové poplatky         109,54 € 
- cestovné na súťaže         329,80 € 
- karneval          200,00 € 
- odmeny žiakom na záver školského roka      188,30 € 
- odmeny na súťaže           14,24 € 
- Mikuláš          170,18 € 
- zápis do 1. ročníka         161,75 € 
- Deň detí            83,69 € 
- autobusová preprava        505,95 € 
- imatrikulácia 1. ročník          20,43 € 
- Halloween            37,93 € 
- Prístrešok medzi školou a telocvičňou      919,20 € 
- drevený prístrešok         998,00 € 
- teplákové súpravy pre žiakov s logom školy     324,00 € 
- Slovenský deň         255,94 € 
 

Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte:  3 306,67 € 

Zostatok finančných prostriedkov v hotovosti:     406,55 € 

 

V Sečovciach 19.09.2014 

 

Vypracovala: Ing. Mischurová 

 

 

 


