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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

§ 2. ods. 1a - Údaje o škole 

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

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

3. Telefónne číslo: 057/445 23 40 

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

5. Adresa elektronickej pošty: zshanusovce@zshanusovce.sk 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Funkcia Titul, Meno, Priezvisko 
Riaditeľ RNDr. Natália Verčimáková 

ZRŠ I. Mgr. Anna Ondovová 

ZRŠ RNDr. Martina Mihalčinová 

Vedúca školskej jedálne Mária Hláčová 

Vedúca školského klubu Mgr. Anna Ondovová 
7. Rada školy: 

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

Podpredseda/rodič  Mgr. Slávka Jurková 

Pedagogickí zamestnanci  Mgr. Anna Makáňová 

Ostatní zamestnanci  Jana Homová 

Zástupcovia rodičov 
 Peter Butala 
 Mgr. Ľuboslava Čebrová 
 Mgr. Zuzana Kaňuková  

Zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Ladislav Babica, od 02.03.2022 
 RNDr. Hedviga Rusinková 
 Mgr. Ľuboš Sopoliga, od 02.03.2022 
 Martin Tkáč 

Adresa elektronickej pošty: radaskoly@zshanusovce.sk 

 

§ 2. ods. 1b – Údaje o zriaďovateľovi 

1. Zriaďovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou 

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

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

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

Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala päťkrát: 8.10.2021, 16.11.2021, 03.03.2022, 

20.6.2022, 30.8.2022. 

1. zasadnutie: 18.10.2020  

Uznesenie:  

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou: 

1. Prerokovala a berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. zasadnutie: 16.11.2021  

Uznesenie:  

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou: 

1. Prerokovala a berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

3. zasadnutie: 03.03.2022 

Uznesenie:  

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

1. Návrh rozpočtu školy na rok 2022 

2. Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I.  polrok šk. roka 2021/2022 

3. Výsledky hospodárenia školy za rok 2021 

Rada školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou schvaľuje: 

1. Návrh rozpočtu školy na rok 2022 

2. Plán zasadnutí rady školy na rok 2022 

3. Žiadosť o vysvetlenie odvolania 2 členov Rady školy mestským zastupiteľstvom bez 

konzultácie Rady školy 

 

4.zasadnutie: 20.6.2022  

Uznesenie:  

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

1. Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a organizácii šk. roka 2022/2023  

2. Informáciu o personálnom a materiálno-technickom zabezpečení šk. roka 2022/2023 
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3. Informáciu o úspešnosti žiakov pri prijímaní na ďalšie vzdelávanie v šk.roku 2022/2023 

4. Návrhy na počty žiakov do 1.ročníka 

 

5.zasadnutie: 30.8.2022  

Uznesenie:  

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

schvaľuje: 

1. Zmenu rámcového učebného plánu v 1. a 5.ročníku od školského roka 2022/2023 

 

 

§ 2. ods. 1d - Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov k 15.9.2021: 635, počet tried: 33.  

Počet žiakov k 30.6.2022: 645, počet tried nezmenený: 33.  

Podrobnejšie informácie o počte tried, žiakov a detí v ŠKD uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

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

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

počet žiakov v bežných 
triedach 

7 60 45 61 48 77 88 83 68 60 597 

z toho ŠVVP   2 2 6 2 3 4 3 1 23 

z toho v ŠKD  26 25 20 21 1 1       93 

            

počet špeciálnych tried    1 1  1 1 2  6 

počet žiakov 
v špeciálnych triedach 

 
  4 6  9 12 17  48 

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

Pracovný pomer Počet pg. 
zamestnancov 

Počet odb. 
zamestnancov 

Počet prev. 
zamestnancov 

Trvalý 40 0 20 
Na dobu určitú 29 1 5 
Znížený úväzok 10 0 3 

Znížená pracovná schopnosť 4 0 0 
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§ 2. ods. 1f - Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 
 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 48 48 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 14 14 

spolu 0 66 66 
 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 

absolventov 
Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška - - 

2.kvalifikačná skúška - - 

funkčné vzdelávanie - 2 

špecializačné vzdelávanie - - 

inovačné vzdelávanie 5 5 

predatestačné vzdelávanie - - 

kvalifikačné vzdelávanie - - 

rozširujúce štúdium - 2 

vysokoškolské pedagogické - 1 

doplňujúce pedagogické štúdium - 1 

vysokoškolské nepedagogické - - 

adaptačné vzdelávanie - 1 

aktualizačné vzdelávanie 68 - 
 
 
 
Predmety vyučované nekvalifikovane 
Na škole vyučujeme tieto predmety nekvalifikovane: INF – 4 hod., DEJ – 12 hod., TSV – 14 

hod. 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

V.A, B INF 4 

V.A, B, C DEJ 3 

VI.A, B, C DEJ 6 

VI.A, B TSV 4 

VII.B TSV 2 

VIII.A, B, C DEJ 3 

VIII.A, B TSV 4 

IX.B, C TSV 4 
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§ 2. ods. 1g - Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia 
na verejnosti 

Prehľad výsledkov, súťaží a olympiád  

Názov súťaže 
Meno, priezvisko 

žiaka 
Trieda Umiestnenie Pripravoval/ a 

OK – TechO 
 
 

JJ 7.c 

1.miesto 
 
 

Ing. JS 
 
 

SL 8.a 

SJS 8.b 

OK MatO 
 

AV 5.b úspešný 
Mgr. MM 

 PK 5.c úspešná 

JD 5.a úspešná 

OK DejO 
 
 
 

PK 9.c 2.miesto 

Mgr. FŠ 
 
 
 

LB 8.c úspešný 

LŠ 7.a úspešný 

SČ 7.a úspešný 
OK ChemO 

 
PK 9.c úspešná 

Ing. BI 
 

OK Pytagoriáda 

TB 3.c úspešný Mgr. SM 

IČ 5.a úspešný 

Mgr. MM 

ACH 9.c  

MJ 8.a  

MK 7.a  

AM 8.c  

PM 8.c  

ON 9.c  

DP 8.a  

ZS 9.b  

EJ 5.a  

AS 5.a  

CK matematickej 
súťaže iBOBOR 

 
 
 

AD 2.b 96% úspešnosť Mgr. SO 

DB 2.b 92% úspešnosť Mgr. SO 

AV 5.b 96% úspešnosť Mgr. MM 

MM 5.b 96% úspešnosť Mgr. MM 

AS 5.a 96% úspešnosť Mgr. MM 

RP 6.b 96% úspešnosť Mgr. SJ 

ŠA 7.c 94% úspešnosť Mgr. SM 
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SF 6.c 93% úspešnosť Mgr. SJ 

OK Súťaže Slávik SR SJ 3.b 3.miesto Mgr. KS/Mgr.IA 

OK Štúrov Zvolen AS 5.a Čestné uznanie Mgr. ČA 

OK minifutbal 

FČ 4.a 

2. miesto Mgr. MP 

EČ 4.a 

MG 4.b 

KG 4.b 

RH 4.a 

KJ 4.b 

MM 4.a 

SS 4.b 

Seniorálne kolo 
Biblická olympiáda 

AS 5.s 3.miesto 

Mgr. ŠM 

MP 3.b 

Postup do CK 

NG 4.a 

SJ 3.b 

EB 5.a 

IP 5.a 

EJ 5.a 

PK 5.c 

MK 7.b 
OK Žiacka šachová 

liga JFP 8.c 3. miesto Mgr. ŠF 
OK Hviedoslavov 

Kubín EB 5.a 1. miesto Mgr. ČA 
KK Hviezdoslavov 

Kubín  EB 5.a Čestné uznanie Mgr. ČA 

OK Vesmír očami detí ZV 7.c 2.miesto 
Mgr. VA 

 KA 5.b 3.miesto 

OK vybíjaná ZŠ 

SB 7.b 

3.miesto Mgr. SO 

NB 6.b 

BD 7.c 

KH 6.a 

ZSV 7.b 

LJ 7.c 

MK 7.b 

SN 6.a 

LJP 6.a 

VR 7.b 



8 
 

AS 5.a 

EV 6.b 
OK Super Florbal 

Pohár PB 9.c 2.miesto Mgr. ČL 

 DV 8.b   

 MH 8.b   

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V posledný septembrový týždeň šk. roka 2021/2022 sa žiaci školy zapojili pod vedením svojich 

triednych učiteľov a vyučujúcich telocviku  prostredníctvom športových súťaží do Európskeho 

týždňa športu.  

Týždeň zdravia a farieb (8.11.2021 - 12.11.2021): Každému pracovnému dňu prislúcha jedna 

farba. Podľa nej si žiaci zvolili farbu oblečenia a pripravili si ovocie, zeleninu a iné zdravé jedlo 

na desiatu v týchto farbách. 

Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny (28.február 2022): žiaci a učitelia prispeli 

materiálnou pomocou pre utečencov z Ukrajiny. 

Ponožková výzva (21.marec 2022): deň spojený so Svetovým dňom Downovho syndrómu. 

Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy 

je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. 

Burza kníh (16.-18.marec 2022): pri príležitosti akcie Marec-mesiac knihy, žiaci a učitelia 

mohli ponúknuť knihy, ktoré už prečítali, do školskej burzy kníh. 

Deň Zeme (22.apríl 2022): Ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv 

znečistenia životného prostredia. Je to príležitosť upriamiť pozornosť detí na našu planétu, 

prírodu a životné prostredie a ich ochranu. Žiaci základnej školy pod vedením pedagogických 

zamestnancov prispeli k vyzbieraniu odpadkov v Hanušovciach nad Topľou a v blízkom okolí. 

Návšteva hasičskej stanice (4.máj 2022): Žiaci zo školského klubu detí pri základnej škole 

navštívili pri príležitosti Medzinárodného dňa hasičov hasičskú stanicu v Hanušovciach nad  

Topľou. 

Memoriál brigádneho generála Kukorelliho (6.máj 2022) 

Na bicykli deťom (9.jún 2022): Na bicykli deťom je charitatívny projekt, ktorého cieľom je 

ukázať ľuďom, že bojovať s rakovinou sa oplatí. 9. júna sa k tomuto cyklistickému pelotónu 

pripojili aj žiaci základnej školy pod vedením Mgr. MŠ na trati Hanušovce nad Topľou-Ďurďoš. 
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Žiacky juniáles (28.jún 2022) 

Žiaci a učitelia počas školského roka 2021/2022 pripravili tradičnú jesennú, vianočnú, 

valentínsku a veľkonočnú burzu, na ktorej žiaci ponúkali výrobky, ktoré vlastnoručne vyrobili 

pod vedením učiteľov. Zapojenie žiakov do týchto aktivít výrazne prispieva k rozvoju finančnej 

gramotnosti v praxi a rozvíjaniu podnikateľských zručností. 

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

situácii v súvislosti s COVID-19 sa nakoniec neuskutočnil. 

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

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

Realizácia rôznych exkurzií pre žiakov školy: návšteva ČOV Kokšov-Bakša, Planetárium 

Prešov, Dukla – Svidník 

 

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

 
Škola sa každoročne zapája do rôznych projektov. 

A) Dlhodobé 

Škola je každoročne zapojená do environmentálnych projektov na separáciu odpadu, zber 

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

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

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

návšteve hodnotiacej komisie škola získala štatút „Zelenej školy“.  Zapojením sa do projektu 

Voda pre budúcnosť získala škola 500,-€ na realizáciu dažďovej záhrady v areáli 

v spolupráci s OZ Živica a Zelená škola,. 

V spolupráci s OZ Miniregión21 boli vybraní učitelia a žiaci zapojení do projektu: 

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory žiakom z MRK v Hanušovciach nad 

Topľou.  

V projekte „SadOVO“ škola úspešne pokračovala v starostlivosti o už vysadené ovocné 

stromy starých odrôd. Cieľom projektu bolo vysádzanie ovocných vysokokmenných 

stromov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v areáloch základných a stredných škôl. 

Zámerom bolo, aby sa žiaci s učiteľmi podieľali na záchrane vzácnych odrôd a poznatky 

využívali aj pri výučbe v iných predmetoch. 



10 
 

Od 16.9.2020 je škola zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii 

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

inkluzívny tím: tvorí ho päť pedagogických asistentiek pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, školská špeciálna pedagogička a sociálna pedagogička. Ich úlohou 

je skvalitňovať edukačný proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

uplatňovať individuálny prístup a maximalizovať rozvoj  žiakov v súlade s princípmi 

inkluzívneho vzdelávania.  

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole - podpora 

prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického 

zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu 

skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne 

a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu, prevencie ochorení a 

ďalšie činnosti. 

 

B) Krátkodobé  

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

úspešne. 

Projekt „Triedim, triediš, triedime“ – Škola získala od Slovenskej agentúry životného 

prostredia v rámci projektu: Triedim, triediš, triedime, 10 setov farebných tašiek na 

separovaný zber odpadu.  

Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v 

hmotnej núdzi - podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského 

klubu detí. Ide o kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi.  

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a v hmotnej núdzi 2 - podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na 

aktivitách školského klubu detí. Ide o kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pg. zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti na rok 2022 – škola získala grant vo výške 1213,-€ na aktivity a vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 
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§ 2. ods. 1i – Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.apríla 2022, 9.00 hod. 

Druh inšpekcie: telefonický prieskum  

Predmet inšpekcie: zistiť stav procesu zaraďovania detí odídencov z Ukrajiny do základnej 

školy a pripravenosť na ich vzdelávanie  

Záver: škola aplikovala a dodržala legislatívu, ako i usmernenia MŠVVaŠ SR pri zaraďovaní 

detí a žiakov – odídencov z Ukrajiny. 

 

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

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

žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom zostal na rovnakej úrovni. Počas 

školského roka sa však tento počet navýšil o 18 žiakov – odídencov z Ukrajiny.  

V budove Elokovaného pracoviska na Kukorelliho ulici mala škola zriadených 6 tried, 

ktoré navštevujú žiaci bývalej spojenej školy. 

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

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

novými učebnými pomôckami. Okrem týchto učební škola disponuje učebňou prírodovednej 

gramotnosti (pôvodná učebňa chémie), ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a 

novozriadenou jazykovou učebňou. Takisto pôvodná jazyková učebňa prešla rekonštrukciou, 

slúži aj na vyučovanie iných predmetov, nielen cudzích jazykov. 

Učebne IKT prešli kompletnou rekonštrukciou, momentálne slúžia na výuku 

informatiky, ale aj iných predmetov na veľmi dobrej úrovni. 

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

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

žiakov, ale aj ako hľadisko pri športových turnajoch. 

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

kníh. V školskom roku 2021/2022 pribudlo do knižnice 11 nových kníh, zakúpených 

z vlastných finančných prostriedkov. Neskôr bolo zakúpených 10 kníh a 10 pracovných 

zošitov. V školskom roku 2021/2022 bolo uskutočnených 247 výpožičiek. Knižnicu 

navštevovali žiaci našej školy, nielen v rámci vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách. 
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Všetci žiaci sú evidovaní ako čitatelia školskej knižnice. Knižnicu však navštívilo aj 28 

dospelých mimo našej školy.  

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

zastaralé učebnice. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je na 

dostatočnej úrovni. Výpočtová technika sa priebežne inovuje, no pre potreby školy, 

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

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

vzdelávacie poukazy, príspevok rodičov). 

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

učiteľov a žiakov na hodinách technickej výchovy.  

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

náboženstva sa žiaci jednotlivých tried delia na skupiny.  

Škola prenajíma tri triedy Základnej umeleckej škole.  

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

 dosahované výsledky v súťažiach 

 inovatívny vyuč. proces, využívanie alternatívnych prvkov vo vyučovaní 

 zriadenie učebne prírodovednej gramotnosti 

 odbornosť vyučovania 

 záujem zamestnancov vzdelávať sa 

 zvyšovanie odborného rastu pedagogických a prevádzkových zamestnancov   

 úspešnosť prijímania žiakov na SŠ 

 tvorivosť učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese 

 služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga 

 možnosť využitia telocviční, školských ihrísk po vyučovaní 

 modernizácia počítačových učební a učební na výuku techniky 

 výborná spolupráca s rodičovským združením pri ZŠ 

 estetické prostredie školy, zriadenie oddychových zón na chodbách a v triedach 

 neustále rozširovanie knižničného fondu 
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 organizovanie školy v prírode, lyžiarskeho či plaveckého výcviku 

 mliečny program pre žiakov školy – každý žiak má prostredníctvom mliečneho automatu 

možnosť vyzdvihnúť si jedno 0,25 l neochutené mlieko denne zdarma 

 program Školské ovocie – všetci žiaci školy cca jedenkrát týždenne dostávajú ovocie 

a ovocný džús zdarma 

 

Slabé stránky školy 

 nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových žiakov, častokrát neochota riešiť problém 

zo strany rodičov 

 zvyšovanie počtu žiakov s poruchami učenia 

 ŠKD nemá vlastné priestory 

 znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa 

 nedostačujúca domáca príprava žiakov a s tým súvisiace výsledky vstupných a výstupných 

previerok 

 nevyhovujúce a zastaralé vybavenie odborných učební fyziky, biológie 

Príležitosti 

 skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu inovačnými formami a metódami práce 

 modernizácia informatizácie vyučovacieho procesu 

 podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

 skvalitňovanie riadenia školy  

 získanie mimorozpočtových zdrojov, využitie grantov ponúkaných rôznymi organizáciami, 

MŠVVaŠ SR 

 odborné poradenstvo rodičom 

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

školy 

 

Ohrozenia 

 odchod žiakov na športové školy 

 nedostatok finančných prostriedkov  

 nedostatočné nástroje školy na riešenie záškoláctva 

 nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu práce učiteľa 

 znižovanie kreditu učiteľa v spoločnosti 
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 neustále sa meniaca legislatíva 

 pandemická situácia v súvislosti s Covid-19 

Vďaka asistentom učiteľa sa postupne zlepšuje aj spolupráca s rodičmi žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít.  

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

v priestoroch školy, ale aj na verejnosti. 

 

 

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

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

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

počet žiakov v bežných 
triedach 

7 60 45 61 48 77 88 83 68 60 597 

z toho ŠVVP   2 2 6 2 3 4 3 1 23 

z toho v ŠKD  26 25 20 21 1 1       93 

            

počet špeciálnych tried    1 1  1 1 2  6 

počet žiakov 
v špeciálnych triedach 

 
  4 6  9 12 17  48 

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

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: spolu 75 / 31 dievčat   

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2022: spolu 74 / 31 dievčat  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 1 dievča  

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 

 Nižší 
ročník 

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

triedy 
Spolu  

Počet 
žiakov 

- 1/1 2/1 3/1 4/3 60/25   1/1 8/2 79/34 
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§ 2. ods. 3c -  Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 
 

 Nižší 
ročník 

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

Bežné triedy - 1/1 2/1 3/1 4/3 61/26 - 71/32 
Špeciálne 

triedy - - - - 8/2 - - 8/2 

 
 
 
Pokračujú v školskej dochádzke 10. rok v bežných triedach: 
 

Trieda VIII.B VIII.C Spolu 

Počet 2/0 2/1 4/1 

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

 
 
 
 

 IX.A IX.B IX.C VIII.AŠ VIII.BŠ 
Nižšie 

ročníky 
Spolu 

GYM – 4-ročné 
štúdium 

2/2 3/3 
1/1   

 6/6 

SOŠ - študijné 
odbory s maturitou 

13/6 10/2 12/3 
  

 35/11 

SOŠ – 3-ročné 
učebné odbory 

6/3 6/2 5/1 
  

 17/6 

SOŠ – 2-ročné 
odbory 

  
   

9/6 9/6 

Konzervatória  1/1     1/1 
Bilingv. GYM       0/0 
8-ročné GYM       0/0 
Do prac. pomeru   1/1 4/0 2/1  7/2 
Odborné učilište    1/1   1/1 
Praktická škola     1/0  1/0 
Zostávajú na ZŠ      4/1 4/1 
Mimo Slovenska      1/0 1/0 
Odídenci  1/1      1/1 
Spolu: 22/12 20/8 19/6 5/1 3/1 14/7 83/35 
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§ 2. ods. 3e - Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
Klasifikácia tried 

 

 

Trieda Spr SJL MAT ANJ PVO PVC PDA VUC VLA VYV NEJ BIO DEJ GEG INF FYZ OBN CHE TSV HUV NBV 

Trieda                              
0.R 1,88                                         

I.A 1,26                                         

I.B 1                                         

I.C 1,18                                         

I.D 2,75                                         

II.A 1,13 2,17 1,91   1,83                                 

II.B 1 2,05 1,65   1,7                                 

III.A 1,15 1,8 1,85 1,5     1,85   2                         

III.AŠ 1,5 1,33 1,67     1   1,33   1                 1 1   

III.B 1,53 2,3 2,37 2,11     2,37   2,5                         

III.C 1,17 2,17 2,24 2,13   2 2,38 1 2,53 1                 1 1   

IV.A 1,26 2,52 2,41 2,1   1,67 2,45   2,26 1,33                 1 1   

IV.B 1 2,63 2,33 2,14   1 2,33   2,21 1                 2,5 1   

IV.BŠ 1                                         

V.A 1,12 2,54 2,46 2,25               2,17 2,42 2,38 1,63             

V.B 1,15 2,84 2,8 2,2               2,52 2,68 2,72 1,64             

V.C 1 2,6 2,6 2,2               2,4 2,6 2,6 1,52             

VI.A 1 2,68 2,64 1,93               2,04 2,46 2,86 1,36 2,36 1,89         

VI.B 1,22 2,92 2,81 2,27               2,88 2,73 2,93 1,73 2,67 1,88         

VI.BŠ 1,78                                         

VI.C 1,27 2,75 2,61 2,11               2,36 2,25 2,68 1,43 1,82 1,89         

VII.A 1,23 2,81 2,92 2,35             2,54 2,65 2,23 2,77 1,85 2,62 1,92 2,38       

VII.AŠ 1,42 1,83 1,83     1     1,6 1   1,43 1,14 1,43 1,25 1,86 1   1 1 1 

VII.B 1 2,86 2,75 2             2,27 2,54 2,21 2,5 1,82 2,71 1,89 2,75       

VII.C 1,13 2,54 2,61 2             2,39 2,79 2,07 2,61 1,75 2,43 2,11 2,32       

VIII.A 1,05 2,73 2,77 2,18             2,45 2,36 2,05 2,73 1,86 2,14 1,18 2,45       

VIII.AŠ 1,27 2,27 1,91     1       1,09   2,18 1,82 1,82 1,55 2,18 1,64 1,8 1,18 1 1 

VIII.B 1,3 2,55 2,9 2,2             2,3 2,65 2,35 2,55 1,65 2,6 1,15 2,4       

VIII.BŠ 1,5                                         

VIII.C 1 2,55 2,36 1,77             2,05 1,77 2,05 2,14 1,45 2,05 1,09 2       

IX.A 1 2,62 2,48 2             2,05 2,19 2,38 2,48   2,19 1,33 2,14       

IX.B 1,05 2,95 2,5 1,9             2,25 2,4 2,05 2,1   2,2 1,7 2,1       

IX.C 1,05 3,16 3 2,42             2,32 2,32 2,37 2,84   2,05 1,95 2,32       
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Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

0.R 8 8 0 0 

I.A 19 19 0 0 

I.B 16 15 0 2 

I.C 17 17 0 0 

I.D 8 3 5 0 

II.A 23 23 0 0 

II.B 22 22 0 0 

III.A 20 19 1 0 

III.AŠ 4 4 0 0 

III.B 21 19 0 2 

III.C 19 18 0 1 

IV.A 24 22 1 1 

IV.B 24 24 0 0 

IV.BŠ 6 6 0 0 

V.A 25 24 1 0 

V.B 26 26 0 0 

V.C 27 27 0 0 

VI.A 32 30 1 1 

VI.B 27 23 4 0 

VI.BŠ 9 9 0 0 

VI.C 30 29 1 0 

VII.A 26 26 0 0 

VII.AŠ 12 12 0 0 

VII.B 28 28 0 0 

VII.C 30 30 0 0 

VIII.A 22 22 0 0 

VIII.AŠ 11 11 0 0 

VIII.B 21 20 0 1 

VIII.BŠ 6 6 0 0 

VIII.C 25 25 0 1 

IX.A 22 22 0 0 

IX.B 20 20 0 0 

IX.C 19 19 0 0 
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Výsledky externých meraní: TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9 

 

Testovanie 5 2022 – 18.05.2022 

 

Testovania sa zúčastnilo 70 žiakov 5.ročníka. Žiaci mohli získať v každom predmete po 30 

bodov. Priemerný počet získaných bodov za školu, porovnanie s celoslovenským priemerom 

a percentuálnu úspešnosť žiakov uvádza nasledovná tabuľka. 

 

Sledované údaje/predmety MAT SJL 

Priemerný počet bodov školy 15,3 18,8 

Priemerný počet bodov v rámci SR  18,3 20,7 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 50,9 62,7 

Priemerná úspešnosť v SR ‒ národný priemer (v %) 61,0 69,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) -10,1 -6,5 

 
 
Testovanie 9 2022 – 07.04.2022 
 
Testovania sa zúčastnilo všetkých 60 žiakov 9.ročníka. Žiaci mohli získať v každom predmete 
po 30 bodov. Počet získaných bodov za školu, porovnanie s celoslovenským priemerom 
a percentuálnu úspešnosť žiakov uvádza nasledovná tabuľka. 
 
 

Sledované údaje/predmety MAT SJL 

Priemerný počet bodov školy 11,7  15,6 

Priemerný počet bodov v rámci SR  16,0 17,7 

Priemerná úspešnosť školy (v %) 39,1 52,1 

Priemerná úspešnosť v SR ‒ národný priemer (v %) 53,2 59,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) -14,1 -7,0 
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§ 2. ods. 5a – Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy podľa osobitného predpisu 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie (za školský rok 2021/2022)  

Základná škola:  

Dopravné žiakov: 

 I. (9 - 12. 2021):     5.729,72 € 

II. (1. - 8.2022):  11.178,62 € 

Spolu:   16.908,34 € 

 

Učebice:  

I. polrok:    6.617,89 € 

II. polrok:    8.370,65 € 

Spolu:  14.988,54 € 

 

Vzdelávacie poukazy: 

Osobné náklady  Prevádzkové náklady   Učebné pomôcky 

I.:         5.697 €                2.055,47 €            1.709,48 € 

II.:    5.606,50 €     1.565,38 €            4.350,69 € 

Spolu:     11.303,50 €               3.620,85 €            6.060,17 € 

 

Originálne kompetencie: 

ŠKD:           Výdavky na prevádzkové a osobné náklady 

I. polrok:  24.951,01€  

II. polrok: 32.969,09 € 

Spolu:  57.920,10 € 

 

ŠJ:               Výdavky na prevádzkové a osobné náklady 

I. polrok:  63.668,82 € 

II. polrok:  57.435,91 € 

Spolu:     121.104,73 € 

kapitálové výdavky:    0 € 
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§ 2. ods. 5b – Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov 
v ich voľnom čase 
 
Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci záujmového útvaru 

Filmárik a Filmuška Mgr. LM 

Futbalový krúžok pre 1. a 2. ročník Mgr. PM 

Futbalový krúžok pre 3. a 4. ročník Mgr. PM 

Geografický všetkovedko Mgr. KP 

Historicko-šachový krúžok Mgr. FŠ 

Hráme florbal Mgr. MŠ 

Hýbme sa Mgr. MM 

Karate Ing. JP 

Krúžok slovenského jazyka Mgr. AHČ 

Krúžok šikovných rúk Mgr. AI 

Krúžok voľnočasových aktivít Mgr. MH 

Loptové hry Mgr. OS 

Loptové hry 2.stupeň Mgr. OS 

Maľovaný svet Mgr. IK 

Mozaika Mgr. JK 

Počítačový krúžok Mgr. JM 

Počítačový krúžok Ing. MJ 

Počítačový krúžok. Ing. MJ 

Potulky Šarišom RNDr. MM 

Spevácko-tanečný krúžok Bc. EG 

Spevácko-tanečný krúžok 1. stupeň Bc. EG 

Spoznaj svoje okolie Mgr. VH 

Spoznávaj Slovensko Mgr. MM 

Spoznávaj Slovensko 2. stupeň Mgr. MM 

Spoznávaj Slovensko I. Mgr. SK 

Spoznávaj Slovensko III. Mgr. ET 

Tancuj, spievaj si Mgr. KB 

Technický krúžok Ing. SJ 

Tvorivá slovenčina Mgr. AM 

Veľká výprava Mgr. EŠL 

Všetkovedko Mgr. MM 

Z každého rožka troška. Mgr. ML 

Z každého rožka troška Mgr. EL 

Zelená škola Mgr. MS/Mgr.KH 
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§ 2, ods. 5c -  Spolupráca školy s rodičmi 
 

V školskom roku 2021/2022 škola zorganizovala štyri zasadnutia triednych schôdzok 

rodičovského združenia podľa plánu práce školy. Na týchto schôdzach sa riešili hlavne 

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

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

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

zlepšili prostredníctvom elektronickej triednej knihy, školského webu, informácií na 

nástenkách v priestoroch školy, telefonickej a mailovej komunikácie. 

 
 
§ 2, ods. 5d - Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 
 
Škola – zriaďovateľ 

 

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky, 

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

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

zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a Elokovaného pracoviska. Spolupracuje 

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

zabezpečovaní mimoškolských aktivít a realizácii projektov.  

 
Škola – Rodičovské združenie pri ZŠ  
 

Spoluprácu školy s rodičovským združením možno hodnotiť pozitívne nielen vo 

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

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

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

 

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

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

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

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

Škola je stále otvorená organizáciou rôznych aktivít pre širokú verejnosť. Sociálna 

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

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

CPPPaP, CŠPP – plnenie úloh profesionálnej orientácie. 

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

pred nástupom do školy.  

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

pre žiakov pri plnení výchovných úloh školy. 

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

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

Požiarny a hasičský zbor – exkurzie, prednášky. 

Krajské múzeum - exkurzie, prednášky. 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli zabezpečené v súlade 

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

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

najneskôr siedmou vyučovacou hodinou o14.40 hod.  

 

Vyhodnotenie cieľov z koncepčného zámeru rozvoja školy 

Koncepčný zámer rozvoja školy pre školský rok 2021/2022 vychádzal z platnej legislatívy, z 

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

v záujme zabezpečenia kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárania vhodných 

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

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

školský systém. Školský rok 2021/2022 bol náročný z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej 

situácii spôsobenej šírením ochorenia COVID-19.  

 

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

2021/2022 podarilo naplniť:  
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A) Riadiaca činnosť 

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

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

- RŠ absolvovala rozširujúce moduly funkčného vzdelávania 

- Pg. zamestnanci absolvovali rôzne vzdelávania – ukončenie magisterského štúdia, 2. 

atestačná skúška, ukončenie rozširujúceho štúdia, zvyšovanie kvalifikácie, webináre 

B)  Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

- Žiaci boli zapojení do olympiád (matematická, dejepisná, fyzikálna, technická, 

olympiáda v nemeckom či anglickom jazyku) a celoslovenských i medzinárodných 

súťaží (iBobor, Matematický klokan, Klokanko, Všetkovedko, EnglishStar) 

- V septembri 2021 sa žiaci zapojili športovými aktivitami do Európskeho týždňa športu 

- Bola zvýšená starostlivosť o žiakov so ŠVVP zo strany podporného tímu, ktorý na škole 

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

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

chemické tabuľky, kostra človeka, pomôcky do učebne prírodovednej gramotnosti na 

experimentálne overovanie vedomostí 

C)  Zlepšenie úrovne materiálno-technického vybavenia školy 

- Viaceré triedy boli doplnené interaktívnymi tabuľami  

- V troch triedach bolo vymenené osvetlenie tried, spomínané triedy boli kompletne 

vymaľované 

- Dokončila sa rekonštrukcia chemickej učebne (teraz učebňa prírodovednej 

gramotnosti), bola vybavená novým nábytkom, pomôckami 

- Z nevyužitej časti chodby bola vytvorená jazyková učebňa 

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

z CPPaP a CŠPP) 

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

súvisiace s estetizáciou interiéru školy – chodieb a tried 

- V školskom klube detí bolo zriadené štvrté oddelenie 

- Boli zriadené špeciálne triedy pri základnej škole 

- V blízkosti kotolne bola svojpomocne vybudovaná dažďová záhrada, pred školou 

upravený trávnik 

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

škôl“ 
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D)  Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy 

- Škola sa počas školského roka 2021/2022 zapojila do viacerých projektov: 

 Zelená škola 

 SadOVO 

 O2 Športová akadémia Mateja Tótha 

 Triedim, triediš, triedime 

 Nápad pre 3 generácie – grantový program Poštovej banky 

 Program podpory lokálnych komunít – nadácia Coop Jednota 

 Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v 

hmotnej núdzi 

 Enviroprojekt 2022 

 Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pg. zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti na rok 2022 

 Zelený vzdelávací fond 

 Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a v hmotnej núdzi 2 

 Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole 

Vo väčšine vyššie spomínaných projektov bolo zapojenie školy úspešné, na vyhodnotenie zo 

Zeleného vzdelávacieho fondu sa ešte čaká. 

Prostredníctvom OZ Hanušáčik sa podarilo spolufinancovať vzdelávanie pg. zamestnancov, 

prispieť na akcie pre žiakov našej školy, ako aj na odmeny pre žiakov. 

 

 
 

Vypracovala: RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy, 18.9.2022 


