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1. Prerokovanie v pedagogickej rade: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 
30.08.2018  
 

 

 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 2017/2018 bola prerokovaná na zasadnutí rady školy dňa 
 03.10.2018. 
 

 

        ________________________ 

        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 2017/2018 
 

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

Ing. Renáta Strapoňová          poverená riaditeľka školy od 26.02.2017 

Mgr. Iveta Bačová  zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie  

Mgr. Mária Kešeľová             poverená zástupkyňa školy od 01.03.2017 

PaedDr. Jaroslava Ihnátová výchovný poradca 

PhDr. Bibiána Kravcová školský psychológ 

Irena Hankoščáková  vedúca školskej jedálne 

 

Rada školy:    

 

Rada školy pracovala do  volieb  v tomto zložení: 

Mgr. Magdaléna Petrovská  predseda Rady školy, pedagóg, do 13.10.2016 

František Korytko  predseda Rady školy od 18.05.2017 

MUDr. Marek Kožuch  podpredseda, zástupca rodičov 

Mgr.Anna Konečná  člen, pedagóg 

Miriam Šiňanská             člen, rodič 

JUDr. Róbert Kuka  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 
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Irena Hankoščáková  člen, zástupca nepedagogických zamestnancov 

Po voľbách  boli za pedagógov do rady školy zvolení: Mgr. Magdaléna Petrovská a Mgr. 

Martin Magyar, MBA. Za rodičov: MUDr. Marek Kožuch, Ing. František Korytko, Bc. 

Daniela Kašníková, Miriam Šiňanská.   

 

Združenie rodičov: 

    Bc. Daniela Kašníková predseda  

    Ing. Tatiana Komjatyová      hospodárka  

    Miriam Šiňanská  člen 

                                               Michal Petrus                         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 

MZ pre ŠKD:       Mária Winklerová 

PK cudzie jazyky:     Mgr. Marta Kačuňová 

PK výchovných predmetov:    PaedDr. Mária Brecková   

PK MAT, FYZ, CHEM, BIO,INF:   Mgr. Daniela Sotáková 

PK SJL,DEJ, GEG:     PaedDr. Alica Čekonová 

 

Prevádzkoví pracovníci: Júlia Rozmanová mzdová účtovníčka 

    Gabriela Harbulová účtovníčka 

    Jozef Kuca  školník, údržbár  

    Jana Hruškociová upratovačka 

    Adela Harbulová upratovačka  

    Marta Krolová upratovačka 

    Anna Šiňanská upratovačka 

    Anna Michališinová upratovačka 

Mária Sotáková          pomocná školníčka 

   

Školská jedáleň:  Irena Hankoščáková vedúca ŠJ 

    Milota Bajusová kuchárka 
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    Viera Hankoščáková kuchárka 

    Marcela Hohošová kuchárka 

    Viera Šandorová  kuchárka 

                                               ErikaGeročová           kuchárka 

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

od 2. 9. 2015 pre primárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 1, 

Inovovaný ISCED 1 a pre nižšie stredné vzdelanie podľa školského vzdelávacieho programu  

ISCED 2, Inovovaný ISCED 2 - Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce. V školskom klube 

detí podľa Výchovného programu Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce.  

 

ANALÝZA  ŠKOLSKÉHO  ROKA  2017/2018 
 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 29.06.2018 
 

Počet všetkých tried ZŠ spolu: 27 Z toho v 1.-4. roč. 13 

  Z toho v 5.-9. roč. 14 

Počet všetkých žiakov 526 Z toho v 1.-4. roč. 252 

  Z toho v 5.-9. roč. 274 

Počet špeciálnych tried 0   

Počet tried nultého ročníka 0   

Počet oddelení ŠKD 7 V nich počet žiakov 201 

Počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných 
triedach 

5 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

1 

4 

Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
z celkového počtu žiakov ZŠ 

 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

4 

0 

Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok 48211 

Z toho v 1.-4. roč. 

Priemer na žiaka 

Z toho v 5.-9. roč. 

Priemer na žiaka 

19 543 

77,55 

28 668 

104,62 

Z toho neospravedlnených hodín za celý školský rok 39 Z toho v 1.-4. roč. 9 



5 
 

Priemer na žiaka 

Z toho v 5.-9. roč. 

Priemer na žiaka 

0,035 

30 

0.109 

Počet znížených známok zo správania na konci roka 0 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

0 

0 

Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci 
roka 

2 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

0 

2 

Počet udelených pochvál riaditeľom školy na konci 
roka 

58 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

6 

52 

Počet prospievajúcich žiakov spolu 515 
Z toho v 1.-4. roč. 

Z toho v 5.-9. roč. 

244 

271 

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

Z toho v 5.-9. roč. 

8 

3 

Počet neklasifikovaných žiakov spolu 0   

Počet žiakov 1.-4. roč. so samými jednotkami 167   

Počet žiakov 5.-9. roč. so samými jednotkami 40   

Počet učiteľov vrátane RŠ, ZRŠ – fyzický stav 
 

42 
Prepočítaný stav  36,8 

Počet asistentov učiteľa v ZŠ 0   

Z toho pre žiakov so zdravotným postihom 0 Osobný asistent 0 

Počet vychovávateľov ŠKD – fyzický stav 7 Plný pracovný úväzok 7 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú 
kvalifikačné predpoklady 

1   

Z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných 
predpokladov 

0   

Počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ – fyzický 
stav 

16   

 

 

Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 29.6.2018 
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Nižší 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník spolu 

Počet 
žiakov 0 3 3 0 5 56 67 

 

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 

2017/2018 53 3 62 4 

 

Počet začlenených žiakov k 29.6.2018 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 

0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 

 

 

 

Hodnotenie správania za školu 
 
 

 I.stupeň II.stupeň Spolu za ZŠ 

Správanie 2. stupeň 0 0 0 

Správanie 3. stupeň 0 0 0 

Správanie 4. stupeň 0 0 0 

Riaditeľské pochvaly 6 52 58 

Riaditeľ. pokarhania 0 2 2 

  

2. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach 
a) Primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie počet na 1. – 3. mieste  

v obvodovom mestskom kole 
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Názov súťaže 

Počet 

1.miesto 

Počet 

2.miesto 

Počet 

3.miesto 

Čo vieš o hviezdach 1  1 

Zdravý životný štýl 2 2 1 

Superstar 11 18 11 

Dobývanie pevnosti CENTRAD  1  

Mesto očami detí  2 1 1 

SPOLU: 16 22 14 

 
 
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 

Hviezdoslavov Kubín 1  1 

Šaliansky Maťko  1 2 

Biblická olympiáda  2 1 

Medzníky 2.svetovej vojny  1  

Na bicykli bezpečne 1   

Olympiáda v matematike MO  1 1 

Pytagoriáda 1 1 1 

Olympiáda v dejepise   2 

Olympiáda v biológii 1   

Slávik Slovenska 1   

Olympiáda z AJ   1 

Technická olympiáda  1  

Hádzaná žiakov  1   

Florbal dievčat 1   

Basketbal chlapci  1  

Futsal dievčatá 1   
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Malý futbal chlapci  1  

                                    Malý futbal st.žiačky 1   

Malý futbal ml.žiačky 1   

Atletika – skok do výšky 1  1 

Hádzaná chlapci 1   

Požiar v domácnosti 1 2 2 

Vesmír očami detí   1 

Ochranárik 1 1  

Deň 112 očami detí 1 1  

SPOLU: 15 13 13 

 

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

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Na bicykli bezpečne 1   

Malý futbal ml.žiačky  1  

Hádzaná chlapcov 1   

Futsal dievčatá  1  

Malý futbal st.žiačky 1   

SPOLU: 3 2  

 

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

Názov súťaže 

Počet 

1.miest 

Počet 

2.miest 

Počet 

3.miest 

Úspešný 

riešiteľ 

Matematický klokan/100% úspešnosť 1    

Na bicykli bezpečne    6.miesto 

Malý futbal žiačky    4.miesto 
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Hádzaná    6.miesto 

iBobor 11    

Noc s Andersenom    2 

SPOLU: 12   5 

 

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  

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 

 

 

 

 

od 2014-trvá 

 

 

Národná sieť škôl podporujúca 
zdravie 

 

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

 

Ústav informácii 
a prognóz školstva 

 

 

 

od 2013-trvá 

 

Elektronické testovanie NUCEM od 2014-trvá  

Detský čin roka MŠVVaŠ trvá  

IT Akadémia MŠVVaŠ Od 1.-9.2016 - trvá  

 

 

Štatistické údaje a profilácia školy 

Počet učební používaných školou spolu:34 

z toho odborných:8 
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Šk. rok 

P
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di
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oč
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ia

ko
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Z
 to

ho
 1

.-
4.

 
di

ev
ča
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 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. 

2017/18 526 262 252 274 136 126 27 13 0 14 0 0 

 

Priemerné počty: Počet žiakov na triedu (2017/18):  

1.-4. roč. 19,38  5.-9. roč. 19,57  1.-9. roč . 19,48 

- počet zapísaných prvákov:  62 

- skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2018:   57 žiakov 

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

 
Povinnú školskú dochádzku ukončilo 56 žiakov 9. ročníka  
 

POČET ŽIAKOV 
KONČIACICH  ZŠ Gymnázium SŠ/SOŠ OU/prac. 

pomer 
Konzervatóriá Neumiestnení/

mimo územia 
SR 

v 9. ročníku 56 26 48 0 0 0 

v nižšom ročníku 11 7 0 4 0 0 

 
 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov  (Stav k 29.06.2018) 
 
 Z celkového počtu 526 žiakov na konci školského roka v primárnom vzdelávaní 

prospelo 244 žiakov, neprospeli 8, z toho dvaja žiaci boli preradení na Špeciálnu školu 

v Sečovciach. Šiesti žiaci opakujú ročník, dvaja žiaci vykonali komisionálne skúšky 

z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí. V nižšom strednom vzdelávaní z celkového počtu 

274 neprospeli 3 žiaci. Z toho 1 opakuje ročník, 2 končia školskú dochádzku. Komisionálne 

skúšky  vykonali 7 žiaci, z toho dvaja boli hodnotení v náhradnom termíne na základe 

žiadosti zákonného zástupcu z dôvodu dlhodobého pobytu mimo územia Slovenska. 

 
Primárne vzdelávanie  
 
Trieda  Počet žiakov      Prospelo  Nehodnotení              Neprospelo 
I. A   21  19   0   2 
I. B   21  20   0   1 
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I. C   21  19   0   2  
II. A   22  22   0   0 
II. B   22  21   0   1 
II. C   22  22   0                                         0 
III.D                                  17                         17                                      0                                         0 
IV. A   17  15   0   2 
IV. B   18  18   0   0 
IV.C                                   17                        17   0                                         0 
III. A   18  18   0   0 
III. B   19  19   0   0 
III.C                                  17                          17                                      0                                        0 
 
SPOLU:    252  244   0                             8 
 
 
Nižšie stredné vzdelávanie  
 
 

Trieda  Počet žiakov     Prospelo           Nehodnotení            Neprospelo 
V. A   18  18   0   0 
V. B   17  17   0   0 
V. C   18  17   0   1 
VI. A   18  17   0   1 
VI.B   19  19   0   0 
VI.C   20  20   0   0 
VII.A    23  23   0   0 
VII.C   23  23   0   0 
VIII. A   22  21   0   1  
VIII. B   21  21   0   0 
VIII.C   19  19   0   0 
IX. A   20  20   0   0 
IX. B   19  19   0   0 
IX.C                                   17                       17                                        0                                        0 
SPOLU:  274                     271                            0   3 
          
 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. 

 

Pedagogický kolektív 

Počas šk. roka odišla zo ŠKD vychovávateľka Janka Magurová, na jej miesto nastúpila 

Mária Kožuchová. Z MD sa vrátila Mgr. Andrea Záhradníková a kolektív opustil zastupujúci 

učiteľ Mgr. F.Gola. K 30.6.2018 ukončila pracovný pomer PhDr. A Čekonová.  

 
Údaje o počte zamestnancov: 
Vedúci zamestnanci školy:

  

6   

Ing. Renáta Strapoňová – poverená riaditeľka od 26.02.2017, 

Mgr. Mária Kešeľová – poverená zástupkyňa školy pre nižšie stredné 

vzdelávanie od 01.03.2017, 

Mgr. Iveta Bačová – zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie  

PaedDr. Jaroslava Ihnátová - výchovný poradca 
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PhDr. Bibiána Kravcová -  školský psychológ 

Irena Hankoščáková – vedúca školskej jedálne.  

Učitelia  pre primárne vzdelávanie: 

13 

Mgr. Katarína Kutná,  PaedDr. Monika Červeňáková, Mgr. Lenka 

Lecáková, Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Eva Ruskovská, 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: 

20 

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

Martin Magyar MBA, Mgr. Magdaléna Petrovská,  Mgr. Marta 

Kačuňová,  Mgr. Katarína Dziváková,  Mgr. Branislav Soták, Mgr. 

Valentín Kožuch, PaedDr. Lenka Puciová, Mgr. Ondrej Ondovčík, PhDr. 

Bibiana Kravcová, Mgr. Mgr.Marianna Novýkmecová, Mgr. Stanislav 

Svepeš, Mgr. Daniela Sotáková,  PhDr. Alica Čekonová,   Mgr. Jana 

Slotová, PaedDr. Jaroslava Ihnátová, Mgr. Andrea Záhradníková, Mgr. 

Jana Obrinová 

Odborný zamestnanec-školský 

psychológ 

PhDr. Bibiana Kravcová 

Katechéti – na čiastočný úväzok: 

7 

Mgr. Peter Leško, Mgr. Mária Šimková, Mgr. Marek Semko, Mgr. 

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

Kovaľ 

Prevádzkoví pracovníci: 

10 

Júlia Rozmanová, Gabriela Harbulová, Jana Hruškociová,  Marta 

Krolová, Anna Šiňanská, Anna Michališinová, Jozef Kuca, Adela 

Harbulová, Mária Sotáková od marca 2017, Kristián Brinda 

Školská jedáleň:  

5 

Milota Bajusová, Viera Hankoščáková, Marcela Hohošová, Viera 

Šandorová, Erika Geročová 

Školský klub detí: 

7 

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

Onderko, Mária Winklerová, Bc. Viola Popaďáková, Mária Kožuchová 

 
 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 
Počet všetkých zamestnancov: 66 
 

 
PEDAGOG. 

ZAM. 
 

 
NEPEDAGOG. 

ZAM. 

 
KATECHÉTI 

 
ŠKD 

Z TOHO 
ODBORNÝ 

ZAM. 

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

36 0 35 16 0 16 7 0 7 6 1 7 1 0 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 
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Primárne vzdelávanie 
 

Meno Vzdelávanie Priebeh 

Mgr. Iveta Bačová Funkčné 
Kontinuálne- Tvorba testov a učebných 
podkladov k vyuč. hod. pomocou IKT na 
ZŠ 
2.atestácia  

ukončené 
                     ukončené 
 
 
                     prebieha 

Mgr. Ľubomíra Vargová 
2.atestácia 

 
prebieha 

Mgr. Dana Hruškociová 2. atestácia 
 

prebieha 

Mgr. Daniela Jenčová 2. atestácia 
 

ukončené 

Mgr. Dagmar Puškášová 1. atestácia 
2.atestácia 

ukončené 
prebieha 

Mária Winklerová Funkčné prebieha 
 
 
Nižšie stredné vzdelávanie 
 
Meno Vzdelávania Priebeh 
Mgr.Valentín Kožuch 1.atestácia prebieha 
Mgr.MartinMagyar, MBA 2.atestácia prebieha 
Ing. Renáta Strapoňová Funkčné 

IT Akadémia 
ukončené 
ukončené 

Mgr. Jana Obrinová 2.atestácia prebieha 

Mgr.AndreaZáhradníková 2.atestácia prebieha 
Mgr. Ondrej Ondovčík 2.atestácia ukončené 
Mgr. Milan Siksa 2.atestácia ukončené 
Mgr. Jana Slotová IT Akadémia prebieha 
Mgr. Ján Vaľovský IT Akadémia ukončené 

 
 
Záujmová činnosť 
 

Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 

Hruškociová Dana Zahrajme sa spolu 

Titková Eva Hrami poznávame svet 

Konečná Anna Pohybové hry 1 

Jenčová Daniela Zo všetkého troška 

Ruskovská Eva Netradičné hry 

Mrázová Dana Zábavné hry 

Vargová Ľubomíra Pohybové hry 

Kutná Katarína Všetko, čo nás baví 

Lecáková Lenka Pohybom vpred 

Červeňáková Monika Čítame s porozumením 
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Puškášová Dagmar Z každého rožka troška 

Ďurková Adela Bračekovia - mravčekovia 

Ferenčiková Katarína Hravé popoludnie 

2.stupeň  

Siksa Milan, Mgr. Futbal 1 

Ondovčík Ondrej, Mgr. Krúžok mladých chemikov 

Soták Branislav, Mgr. Loptové hry 

Čekonová Alica, PaedDr. Doučovanie zo SLJ 

Dziváková Katarína,Mgr. Kreativko 

Brecková Mária, PaedDr. Matematika - doučovanie 

Vaľovský Ján, Mgr. Pracujeme s PC 

Kačuňová Marta, Mgr. Gymnastika 

Gola Filip, Mgr. Florbal pre všetkých (do 31.1.2018) 

Siksa Milan, Mgr. Futbal 2 

Sotáková Daniela, Mgr. Svet fantázie 

Slotová Jana, Mgr. Matematická príprava 

Svepeš Stanislav, Mgr. Loptové hry 

 

Počas celého roka veľmi aktívne pracovali všetci koordinátori – protidrogová 

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

zdravie ako aj žiacky parlament, ktorý pripravoval a realizoval imatrikuláciu prvákov, 

realizoval súťaž o najkrajšiu jesennú ikebanu, súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu, pripravil 

valentínske korčuľovanie pre 2.stupeň, súťaž o najkrajšiu vlastnoručne vyrobenú knihu, pri 

príležitosti Dňa učiteľov v spolupráci s PaedDr. Breckovou a žiačkami 9.A pripravil 

vystúpenie a  sladké darčeky pre všetkých pedagógov, zorganizoval návštevu koncertu 

Školfest. V rámci primárnej prevencie sa uskutočnili akcie ku Svetovému dňu duševného 

zdravia – rozhlasové vysielanie, nástenné noviny a rozdávali sa nezábudky, pripomenuli sme 

si Medzinárodný deň bez fajčenia celotýždennými aktivitami, v apríli prebehla na 2.stupni 

beseda s policajtkou Bc. Kuchárovou. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme poukázali na 

význam zdravej výživy, pripravili výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bola obohatená aj o živé 

ukážky stromov a ich plodov z areálu našej školy a výstavu ikebán z jesenných plodov, 

v novembri prebiehal Týždeň zdravia a od 22.mája sa organizoval Týždeň mliečnej desiaty. 

V októbri v rámci projektu Svetový deň ochrany zvierat za spolupráce koordinátorov ENV 

a v spolupráci so školským parlamentom a ŠKD prebiehali celodenné tvorivé aktivity – 

maľovanie v ŠKD, výzdoba pri vchode do areálu školy, výstava výtvarných prác, vedomostný 

kvíz o prírode, rozhlasová relácia. V decembri boli žiaci na hodinách v rámci ENV formou 
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prezentácie oboznámení s ekologickými desatoro. V marci sa uskutočnila školská akcia 

Svetový deň vody – potreba vody pre život, ochutnávka vôd, opatrenia pri šetrení pitnou 

vodou. Úprava a čistenie areálu školy, kresby na chodník sa stali už tradične súčasťou akcií 

pri príležitosti Dňa Zeme. Formou nástenných novín a rozhlasových relácií boli žiaci v rámci 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu oboznámení s problematikou týrania a zneužívania detí, 

rozdávali sa červené stužky venované dňu boja proti AIDS, nechýbali nástenné noviny 

s tematikou sexuálneho zneužívania, rodičovstva, rovnoprávnosť pohlaví. Počas celého roka 

v spolupráci s 1.stupňom prebiehali podľa plánu aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti – 

čítania básní D. Heviera, literárny karneval, čítanie z obľúbenej knihy, tvorba leporela, 

umelecký prednes, výstavka kníh, čitateľský maratón v mestskej knižnici, súťaž v čitateľskej 

gramotnosti vo fyzike, anglickom jazyku a biológii na 2.stupni spojená s odmenou najlepších 

v každom ročníku. Aktívne pracoval aj školský psychológ a výchovný poradca. Práca šk. 

psychológa bola zameraná na prevenciu patologických činností, s prihliadnutím na úlohy 

školského psychológa podľa POP na školský rok 2017/2018. Poskytovalo sa individuálne 

poradenstvo pre žiakov a následne aj konzultácie pre rodičov, prevládajúcim problémom bolo 

zaostávanie niektorých žiakov z málo podnetného prostredia v školských zručnostiach 

v čítaní, písaní, počítaní. Bol spracovaný Plán prevencie a eliminácie šikanovania, uskutočnili 

sa ankety o škodlivosti fajčenia, alkoholu, prednášky a skupinové stretnutia na tému 

intolerancia, diskriminácia, šikanovanie a ponižovanie v triedach. CŠPPaP realizovali 

prednášku Obchod s bielym mäsom a Vážim si ťa láska. Hlavnou náplňou výchovného 

poradcu bola oblasť profesionálnej orientácie žiakov. Zisťovali sa záujmy žiakov o štúdium 

na stredných školách, zmeny sa zaznamenávali do zberov a následne exportovali do 

Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Uskutočňovali sa individuálne pohovory 

so žiakmi 9.ročníka o podmienkach, nárokoch a predpokladoch pre zvolené štúdium alebo 

učebný odbor s cieľom usmerniť ich rozhodnutie. Žiaci získavali informácie o SŠ z náborov 

zástupcov jednotlivých stredných škôl aj na internetových stránkach alebo sa zúčastňovali dní 

otvorených dverí. Deviataci sa zúčastnili Burzy informácií o SŠ v Trebišove. Vo februári sa 

uskutočnilo mimoriadne RZ pre rodičov žiakov deviatych ročníkov ohľadom profesionálnej 

informácie – termíny PP, prihlášky, zápisné lístky... . V júni boli žiaci ôsmych ročníkov 

zaevidovaní do systému Proforient a boli uvedené aj ich predbežné záujmy o stredné školy. 

Výchovný poradca úzko spolupracuje  s vedením školy aj s CPPPaP v Trebišove. 

Nezaostávala ani práca jednotlivých PK. V rámci PK výchov sa uskutočnil výchovný koncert 

s tematikou ochrany proti kyberšikane, lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.ročníka, veľké 

množstvo športových súťaží i účasť na Poddargovských hrách. Členovia PK prírodovedných 
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predmetov zapájali žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporovali využívanie informačných 

a komunikačných technológií. Okrem olympiád zapojili žiakov do súťaží: I-BOBOR, Klokan, 

IQ olympiáda. Najúspešnejšia bola žiačka 9.B L.Pristášová, ktorá v okresnom kole 

Biologickej olympiády obsadila 1.miesto a v kraji bola  šiesta. Cudzie jazyky riešili aktuálne 

problémy týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti, pripravovali žiakov na súťaže. 

Najlepším úspechom bolo 3.miesto E.Sokolovej na OK olympiády z ANJ. Zorganizovali 

návštevu divadelného predstavenia v Trebišove v anglickom jazyku a 4-dňový kurz aktívnej 

angličtiny pre 7. a  9.ročníky. Oživením hodín bola návšteva riaditeľa jazykovej školy z Košíc 

a na nemeckom jazyku beseda s nemeckou študentkou. V rámci Dňa cudzích jazykov  žiaci 

v nemeckom i anglickom jazyku prezentovali zaujímavosti o svete pre spolužiakov na 

2.stupni. Počas celého roka prebiehala korešpondencia v anglickom jazyku so žiakmi 

z Poľska a Francúzska. Žiačky 8. a 9.ročníka sa zapojili do súťaže s časopisom R&R 

a vytvorili FantasyLand a plagát o našej škole pre školu vo Francúzsku. Výtvarné práce na 

tému Priatelíme sa s Ruskom boli zaslané na Ruské veľvyslanectvo v Bratislave a následne 

vystavené v galérii Bienále ilustrácii v Bratislave.  

V rámci Zdravej školy sa žiaci zapojili po druhýkrát do Európskeho týždňa športu 2017, žiaci 

druhých ročníkov sa zúčastnili školení v rámci osvetového programu Dentalalarm. Pre žiakov 

primárneho vzdelávania bola pripravená súťaž o najväčšie jablko, hrušku, balónový 

bedminton, bedmintonový turnaj, besedy s pracovníkmi hvezdárne. Žiadanou akciou bol 

detský karneval pre žiakov primárneho vzdelávania. Veľký úspech mali aj Valentínske 

diskotéky a bowlingy. V rámci Svetového dňa vody bola pripravená ochutnávka ovocných, 

bylinkových čajov a minerálnych vôd.  V máji sa uskutočnil štvrtý ročník súťaže Skáčeme pre 

zdravie. V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci primárneho vzdelávania pokračovali 

v zbere vrchnákov z PET fliaš pre chorého chlapca Timoteja, zapojili sa do aktivít v rámci 

Svetového dňa ochrany zvierat, pripravili výstavku: Rastliny, ktoré liečia, spoločnými silami 

obnovili a vysadili skalku pred telocvičňou a vytvorili stonožku, ktorá zabávala žiakov prvého 

ročníka v rámci akcie Deň Zeme. V rámci výchovy k ľudským právam žiaci primárneho 

vzdelávania vytvorili pohľadnice pre UNICEF, a zúčastnili sa besied a ukážok prác vojakov. 

Prváci absolvovali slávnostný zápis do knižnice. Žiaci primárneho vzdelávania sa zapojili do 

čitateľského maratónu, do celoslovenského projektu O najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice, do česko- slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, pokračovali 

v separovanom zbere surovín. V rámci finančnej gramotnosti sa žiaci 1. a 2. ročníka zapojili 

do akcie: Školský deň finančnej gramotnosti a žiaci 3. a 4. ročníka  do akcie: Týždeň 

finančnej gramotnosti. Žiaci si zmerali sily aj v krasopise v súťaži o najkrajšie písmo. V rámci 
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Európskeho týždňa jazykov si prostredníctvom rôznych aktivít porovnali svoje vedomosti. 

Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili besedy v rámci Týždňa boja proti drogám pod vedením 

metodik CPPPaP. Žiaci tretieho ročníka si vyskúšali ako sa spí v škole. 

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 2017/2018: 

 týždeň hlasného čítania, „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, filmové predstavenia v Košiciach, Svetový deň duševného zdravia, modré 

nezábudky, Svetový potravinový deň, Najväčšie jablko, Najväčšia hruška, Jesenné 

aktivity so starými rodičmi, 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“ sa realizovali aktivity 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 si pripomenuli „Medzinárodný deň 

boja proti AIDS“. 
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 Zber Pet vrchnákov, celoročný zber papiera, sviatok sv. Mikuláša, v čase adventu 

tvorivé dielne, vianočné priania, zdobenie perníkov, Vianočná akadémia, Vianočné 

Košice, darčeky pre predškolákov, slávnostný zápis do 1. ročníka, 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, Pytagoriáda , 

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

návšteva mestskej aj školskej knižnice, prezentácia čitateľských denníkov, priebežne 

sa  dopĺňala fotogaléria na web stránke školy, výstava výtvarných prác venovaných 

„Dňu Zeme“, v spolupráci s ŠKD  a koordinátormi pre environmentálnu výchovu sa 

pripravili aktivity ku „Dňu Zeme 

 -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, Svetový 

deň mlieka, ku Svetovému dňu bez tabaku, 25. ročník Malej detskej olympiády, 

Valentínske popoludnie, večierky, MDD. Čitateľský maratón v mestskej knižnici, 

súťaž Kráľ knižnice v mestskej knižnici, Noc v škole, Škola v prírode vo Vysokých 

Tatrách, koncoročné výlety, rozlúčka so štvrtou triedou, 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, prebiehala spolupráca s MŠ Obchodnou, MŠ Jarnou, MŠ 

Dargov, MŠ Veľké Ozorovce, MŠ Dvorianky, aktívny týždeň angličtiny, didaktické 

hry v rámci OŽZ. Uskutočnil sa koncert ku MDD – SteelArena Košice, beseda 

s policajtkou Bc. Kucharovou ,,Čo je trestný čin“. 

 Aktivity ŠKD – Vitamínový deň, Gaštanko, Metamorfózy jesennej prírody, Výroba 

masiek, Putovanie časom, Veniec plný želaní, Krížom-krážom po Slovensku, 

spolupráca na Vianočnej akadémii, Zdobenie perníkov,  Florbal – turnaj, Výroba 

Leporela, Eko svet, Stavanie mája, Veselý detský deň, 

 

Zapojenie sa do  súťaží :  

 

• Ruže mojej duše, Zemplin špiva a hutori, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, Vesmír 

očami detí - vyhlasovateľ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, 
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úsek astronómie, Polícia očami detí, Zdravý životný štýl, Ochranárik, CVČ hľadá 

Superstar, Kráľ čitateľov, vyhlasovateľ Mestská knižnica Sečovce, Hviezdoslavov 

Kubín – učiteľky si organizovali triedne kolá,  prebehlo školské , olympiády v cudzích 

jazykoch, olympiády v predmetoch: FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG,SJL,MAT. 

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, Požiar 

v domácnosti, Noc s Andersenom súťaž „ Rozprávkovník“ v mestskej knižnici, 

Klokanko, i-Bobor, 25.ročník Malej detskej olympiády v ľahkej atletike, basketbal, 

futbal, hádzaná, Poddargovské hry, 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-Testovanie 

Školský klub detí (ďalej ŠKD)          
 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v školskom klube detí 7 vychovávateľov 

s počtom 206 detí. Práca v ŠKD prebiehala podľa Výchovného programu školského klubu 

detí. Vo všetkých 7 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 
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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. Boli vypracované štatistiky testovania pre Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania Testovanie 9-2018. V priebehu školského roka výchovný poradca 

zorganizoval naplánované besedy so žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

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

poradenstvu, spolupracoval s CPPPaP 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. Hlavnou úlohou VP bola pomoc pri výbere profesionálneho zamerania 

u končiacich  žiakov. Z nich v 9.ročníku končilo 56 žiakov a v nižších 11 žiaci, z toho 4  žiaci 

z 8.B,C postúpili na bilingválne gymnázium. Z celkového počtu končiacich 67 žiakov na 

gymnáziá išlo 27 ž. + 3 osemročné gymnázium. SŠ/SOŠ 33 a do OU/pracovný pomer 4 žiaci 

z nižších ročníkov. 

Činnosť výchovného poradenstva sa prezentovala formou nástenky a   webovej  

stránky školy. 

 V školskom roku 2017/2018 bolo evidovaných začlenených individuálnou formou  

v bežnej triede 5 žiakov z toho:2 žiaci boli vzdelávaní podľa osnov špeciálnej školy,1 žiak –

telesne postihnutý, ostatní žiaci - vývinová porucha učenia, správania a pozornosti. Začlenený 

žiak s telesným postihnutím odišiel v marci na CŠ sv. Rodiny v Sečovciach a zároveň 

pribudla žiačka z 5.B s poruchami učenia. 
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 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.  

Spolupracujeme so  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. 

 

 

 V škole naďalej pokračuje modernizácia a estetizácia. Vymaľovali sa chodby, triedy, 

jazykové učebne. Máme 8 odborných učební a dve multimediálne učebne. Pravidelne sa 

dopĺňajú kabinetné zbierky a do vybavenia jednotlivých tried pribudli ďalšie keramické 

a interaktívne tabule, zakúpené nové pomôcky na vyučovanie informatiky (roboty), 

vybavenie dielne ( stoly, stoličky),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. Do projektov sme 

zapojili viac žiakov ako v minulom školskom roku. 

 V budúcom školskom roku budeme naďalej vo vyučovacom procese: 

 formovať kladný vzťah  žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v 

čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí, 

 rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí 

na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, 

zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť, 

 zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, 

 efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania 

matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti s cieľom zvyšovania úrovne 

vyučovania, 
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 využívať inovačné metódy a formy práce, didaktickú techniku, 

 naďalej budeme podporovať u žiakov rozvoj záujmovej činnosti, hlavne športovej 

 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 

 v rámci cudzích jazykov sa vo väčšej miere zapojiť do medzinárodných projektov 

 skvalitniť prípravu žiakov  na olympiádu z cudzích jazykov 

 vo všetkých predmetoch rozvíjať čitateľskú gramotnosť – vypracovať plán čitateľskej 

gramotnosti 
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